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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, dönüşüm projeleri özel hesabı gelirlerinin

elde edilmesine, tahsili ve takibi ile bu hesaba bütçeden aktarılan tutarların dönüşüm faaliyetleri

kapsamında yürütülecek hibe veya borç verme programlarında kullanılmasına, her türlü yapım,

mal ve hizmet alımına ilişkin taahhütlere girişilmesine, giderleştirilmesine, muhasebeleştiril-

mesine, denetimine ve özel hesabın işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazır-

lanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Banka hesabı: Kanun uyarınca özel hesaptan il düzeyinde ödeme yapılabilmesi için

il muhasebe birimi nezdinde açılan ve özel hesapla ilişkilendirilen hesabı,



ç) Başlangıç güncellemesi: Kredi sözleşmesinin imzalandığı tarih ile 31 Aralık tarihi
arasındaki süreler için kredi borcunun, sözleşme tarihindeki güncelleme oranının kıst olarak
uygulanması suretiyle yapılan güncellenmesi işlemini,

d) Brüt inşaat alanı: Bir ailenin oturmasına mahsus, bağımsız bir konut veya apartman
dairesinin, müşterek duvarların yarısı ve balkonlar ile ünite içinde kalan bacalar ve aydınlıklar
dahil edilmeksizin, dış duvarları dahil olmak üzere, bu duvarlar arasında kalan toplam alanı,

e) Genel Müdürlük: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
f) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hiz-

metin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için
gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütenleri,

g) Geri ödemesiz dönem: Kredi geri ödemelerinin 24 aya kadar ertelenebildiği durumda
borçlunun herhangi bir ödeme yapmadığı ve kredi borçlanma sürelerine dahil olan dönemi,

ğ) Güncelleme dönemi: Kredi borcunda meydana gelecek yıllık artışı belirlemek üzere
güncelleme oranının uygulandığı her yılın Ocak ayını,

h) Güncelleme oranı: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat-
ları Endeksinde (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre meydana gelen yıllık değişim oranına
100 baz puan eklenerek bulunan ve her güncelleme döneminde kredi borç tutarını tespit etmek
için uygulanan oranı,

ı) Harcama yetkilisi: Harcama talimatını veren, özel hesaptan yapılacak harcamaların
etkili, ekonomik, verimli ve amaçlarına uygun olarak yapılmasından, doğacak her türlü zararın
tazmininden, kaynağın kullanımından sorumlu olan Bakanlık harcama birimlerinin yöneticileri
ile kaynak aktarılan kurumların ilgili mevzuatına göre harcama birimlerinin yöneticisini,

i) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel
idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi
halinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini,

j) İl muhasebe birimi: Defterdarlık muhasebe müdürlüklerini,
k) Kanun: 6306 sayılı Kanunu,
l) Kaynak aktarımı: Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere özel he-

saptan TOKİ, İdare ve İller Bankası Anonim Şirketine yapılan ödemeleri,
m) Kredi: Bu Yönetmeliğe göre açılacak yıkım, konut ve işyeri kredilerini,
n) Merkez muhasebe birimi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdür-

lüğünü,
o) Muhasebe yetkilisi: Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine öden-

mesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere
verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının tutulması ve raporlanması iş-
lemlerini yürütenleri,

ö) Özel hesap: Merkez muhasebe birimi adına açılan ve Kanunun 7 nci maddesi kap-
samında ödeneklerin aktarıldığı, gelirlerin kaydedildiği, harcamaların yapıldığı ve kaynak ak-
tarımının gerçekleştirildiği dönüşüm projeleri özel hesabını,

p) TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,
r) Üst Yönetici: Bakanlık Müsteşarını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Gelirlerin Takibi, Tahsili, Ödenek Kaydı ve Kullanımı

Genel bütçeye yapılacak özel gelir kayıtları ve özel hesap gelirleri

MADDE 4 – (1) Kanunda öngörülen amaçlar için kullanılmak üzere aşağıda sayılan
gelirler, dönüşüm gelirleri olarak ilgili yıl genel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirleri adı altında özel gelir olarak öngörülür, gelir gerçekleş-
mesine bağlı olarak merkez muhasebe birimince gelir kaydedilir:

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince, çevre katkı payı ve idari
para cezası olarak tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarın yüzde ellisi,

b) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi
ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait
Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre Ba-
kanlık tarafından proje alanı olarak belirlenen alanların değerlendirilmesinden elde edilen ge-
lirler hariç olmak üzere, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin
birinci fıkrasının (B) bendine göre Hazine adına orman dışına çıkarılan yerlerin satışından elde
edilen gelirlerden 6292 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince Vakıflar
Genel Müdürlüğüne aktarılacak tutardan sonra kalan kısmın, yüzde doksanını geçmemek üzere
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana tekabül eden tutar,

c) İller Bankası Anonim Şirketinin Hazine gelirleri ve faiz gelirleri dışındaki banka faa-
liyetleri ile 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun
3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapacağı faaliyetlerden elde edeceği kârın yüzde
ellisi.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen tutar, hesap dönemini takip eden yılın mayıs
ayı sonuna kadar merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır.

(3) Aşağıda sayılan gelirler, Kanunda öngörülen amaçlar için kullanılmak üzere özel
hesaba gelir kaydedilir:

a) Kanunda öngörülen uygulamalar sonucunda elde edilecek her türlü gelir ve hasılat,
b) Bakanlığa tahsis veya devredilen Hazineye ait taşınmazlar ile bu taşınmazların imar

uygulamasına tabi tutulması sonucunda tapuda Hazine adına tescil edilen yeni taşınmazların
satışından elde edilecek gelirler,

c) Özel hesaptan kullandırılan krediler kapsamında ilgili kişi veya kuruluşlarca yapılan
geri ödemeler ile bu kapsamda tahsil edilen gecikme zamları,

ç) Her türlü şartlı veya şartsız bağış ve yardımlar ile sair gelirler,
d) Gerektiğinde dönüşüm faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bakanlık bütçesinde özel

ödenek dışındaki mevcut veya yeni açılacak tertiplere, genel bütçenin diğer tertiplerinden Ma-
liye Bakanlığınca aktarılan ödenekler,

e) Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinin aylık gayrisafi hasılatından tahsil edilen tutarın
% 80'ine kadar Bakanlıkça uygun görülecek orana isabet eden tutar,

f) Özel hesabın nemalandırılması sonucu elde edilen faiz gelirleri.
(4) Özel hesap ile bu hesaptan aktarılan kaynaklar Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde

yer alan usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
(5) Bu maddede öngörülen gelirler Kanunda belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.
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Ödeneğin kaydı ve kullanımı

MADDE 5 – (1) İlgili yıl genel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde özel gelir olarak tah-

min edilen dönüşüm gelirleri karşılığı tutar, Bakanlık bütçesinde özel ödenek olarak öngörülür.

Ödenek tutarını aşan gelir gerçekleşmeleri karşılığında ödenek eklemeye Bakan yetkilidir. Özel

gelir ve ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçelerine

devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

(2) Kanun kapsamındaki ödeneklere ilişkin iş ve işlemler Bakanlık Strateji Geliştirme

Başkanlığınca takip edilir.

(3) Özel ödenekler ile genel bütçenin diğer tertiplerinden dönüşüm faaliyetlerinde kul-

lanılmak üzere aktarılan ödenekler, özel hesaba aktarılmak suretiyle kullanılır.

Özel hesaptan yapılacak harcamalar

MADDE 6 – (1) Aşağıda yer alan harcamalar özel hesaptan yapılır:

a) Dönüşüm hizmetlerine ait danışmanlık, yazılım, araştırma, her tür ve ölçekte harita,

etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım planı çalışma-

ları, envanter belirleme, arsa ve arazi düzenleme, değerleme iş ve işlemleri, her tür ve ölçekte

plan yapımı ve imar uygulaması işleri ve müşavirlik hizmetleri gibi faaliyetlerin gerektirdiği

harcamalar,

b) Kanun kapsamındaki uygulamalarda, gerekli taşınmazların satın alınması ve kamu-

laştırılması ile ilgili harcamalar,

c) Kanun kapsamına giren alanlarda, her türlü konut ve işyerleri, alt yapı ve üst yapı

tesisleri, idare binaları, sosyal binalar ve benzeri tesislerin etüt ve projesi, yapımı, bakımı, ona-

rımı ve işletilmesi için yapılan her türlü harcamalar,

ç) Riskli alanların belirlenmesi, riskli yapıların tespit, tahliye ve yıktırma iş ve işlem-

lerinin gerektirdiği harcamalar,

d) Kanun kapsamına giren alanlarda, yer alan binaların yıktırılması, enkazının taşıtıl-

ması ve arsanın yeni inşaata hazır hale getirilmesi ile ilgili harcamalar,

e) Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya

sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara

yapılacak kira yardımı ödemeleri,

f) Kanun kapsamında kullandırılacak krediler,

g) Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılabilecek yardımlar ile en-

kaz bedeli ödemeleri,

ğ) Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça verilebilecek

güçlendirme kredisi ödemeleri,

h) Hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere verilebilecek faiz desteği öde-

meleri,

ı) Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çalıştırılacak sözleşmeli per-

sonele ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeler ile dönüşüm işlerinde görevlendirilen kişi-

lere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılacak ödemeler,

i) Kanunun 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak ödemeler,
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j) Kanunun 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında bedeli ödenmeyecek ya-
yınlar hariç Kanun kapsamındaki uygulamaların ve dönüşüm hizmetlerinin tanıtılmasına yö-
nelik olarak; yazılı, görsel basında ve internette yayınlanacak reklam ücretleri, tanıtım amaçlı
her türlü yayın, broşür, afiş, kitapçık ve benzeri doküman bedelleri ile yapılacak organizasyon
veya tanıtım toplantısı giderleri,

k) Dönüşüm hizmetlerinin gerektirdiği her türlü iş makineleri, taşıt, araç-gereç, ekipman
ve benzeri taşınırların satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili her
türlü harcamalar,

l) Dönüşüm hizmetleri için gerekli olan demirbaş ve tüketim malzemeleri ile ilgili har-
camalar,

m) Özel hesaba ilişkin vergi, resim, harç, faiz, ulaştırma ve haberleşme ücretleri ve
benzeri giderler,

n) Bakan onayı ile uygun görülen Kanun kapsamındaki diğer harcamalar.
(2) Bakanlıktan izin alınmak kaydıyla, ilgili idarelerin makine parkının yetersiz olması

durumunda ihtiyaç duyulan iş makinesi, taşıt, araç ve gereçler hizmet alımı yöntemi ile temin
edilebilir.

Özel hesaptan yapılacak iadeler ile fazla veya yersiz yapılan ödemeler
MADDE 7 – (1) 4 üncü maddede sayılan gelirler dışında kalan ve özel hesaba girişi

yapılan tutarlar, üst yönetici onayı ile özel hesaptan iade edilir.
(2) Özel hesaptan yapılan fazla veya yersiz ödemeler, tahsilatlar ile yargı kararları uya-

rınca iade edilmesi gereken tutarlar, ilgili harcama birimi tarafından takip edilir, özel hesaba
iadesi sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebeleştirme İşlemleri ve Harcamalara İlişkin Belgeler

Muhasebeleştirme işlemleri
MADDE 8 – (1) Muhasebe işlemleri, Maliye Bakanlığınca geliştirilen merkezi bir sis-

tem üzerinden gerçekleştirilir.
(2) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak muhasebe işlemlerinde; kamu idarelerinin tabi

olduğu mevzuatta belirlenmiş yevmiye defteri, büyük defter, bilanço, gelir tablosu, aylık mizan,
geçici ve kesin mizan, kasa sayım tutanağı, banka mevcudu tespit tutanağı, menkul kıymet ve
varlıklar sayım tutanağı, teminat mektupları sayım tutanağı, değerli kağıtlar sayım tutanağı,
taşınır kesin hesap cetveli, taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter cetveli ile yardımcı hesap
defteri ve tutulması gereken diğer defterlerin tutulması zorunludur.

(3) Özel hesaptan TOKİ, İdare ve İller Bankası A.Ş.’ye aktarılan tutarların muhasebe-
sinde, bu Yönetmelikte yer alan çerçeve hesap planı kullanılır. Bu muhasebeleştirme işlemleri,
söz konusu Kurumlarca bütçe sistemlerinden ayrı olarak tutulur.

(4) Kabul edilen her bir proje için Bakanlık tarafından proje numarası verilir. Proje
numarası, projenin başlangıç yılı, ilgili kamu idarelerine ait devlet teşkilat numarası ve her bir
projeyi tanımlayan beş haneli (Örnek: 20152430406200001) mali yılbaşında 1’den başlayarak
teselsül ettirilen sayıların birleştirilmesi ile oluşturulur.

(5) Muhasebeleştirme belgesi olarak ilgisine göre ödeme emri belgesi veya muhasebe
işlem fişi kullanılır.

(6) Merkez muhasebe birimince özel hesaba ilişkin mali işlemler raporlanır.
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(7) Özel hesabın muhasebeleştirilmesinde aşağıda yer alan çerçeve hesap planı kulla-
nılır:

a) 102 Bankalar Hesabı
b) 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)
c) 132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı
ç) 137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı
d) 140 Kişilerden Alacaklar Hesabı
e) 195 İş Avansları Hesabı
f) 196 Personel Avansları Hesabı
g) 232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı
ğ) 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı
h) 250 Arazi ve Arsalar Hesabı
ı) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı
i) 252 Binalar Hesabı
j) 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
k) 254 Taşıtlar Hesabı
l) 255 Demirbaşlar Hesabı
m) 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı
n) 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
o) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
ö) 326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
p) 333 Emanetler Hesabı
r) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
s) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
ş) 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
t) 590 Dönem Net Kârı Hesabı
u) 591 Dönem Net Zararı Hesabı (-)
ü) 604 Dönüşüm Gelirleri Hesabı
v) 634 Dönüşüm Giderleri Hesabı
y) 690 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı
z) 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı
aa) 900 Alınan Teminatlar Hesabı
bb) 901 Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabı
cc) 912 Gayrimenkul İpotekleri Hesabı
çç) 913 Gayrimenkul İpotekleri Alacaklı Hesabı
dd) 980 Gider Taahhütleri Hesabı
ee) 981 Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabı.
(8) Bu Yönetmelik kapsamında kullanılacak yeni hesapları ihdas etmeye ve kullanılacak

hesapların yardımcı hesaplarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(9) Bakanlık bütçesinden öngörülen ödeneklerden tahakkuk ettirilerek özel hesaba ak-

tarılan tutarlar ile özel hesaba ilişkin Kanunda öngörülen gelirlerden tahsil edilenler merkez
muhasebe birimince; 102 Bankalar Hesabına borç, 604 Dönüşüm Gelirleri Hesabına alacak
kaydedilir.
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(10) Özel hesabın gelirlerinin ve giderlerinin detaylı olarak izlenebilmesi amacıyla 4 üncü
maddede sayılan gelir türleri ve harcanmasına izin verilen gider türleri itibariyle 604 Dönüşüm
Gelirleri Hesabı ve 634 Dönüşüm Giderleri Hesabına yardımcı hesaplar açılır.

(11) Özel hesaptan her bir proje için TOKİ, İdare ve İller Bankası Anonim Şirketine
aktarılan tutarlar, merkez muhasebe birimince; 634 Dönüşüm Giderleri Hesabına borç, 103
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir.

(12) Stok alımları ve taşınır alımları dâhil, projeleri yürüten kamu idarelerince yapılan
tüm harcamalar, 634 Dönüşüm Giderleri Hesabına borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emir-
leri Hesabına alacak kaydedilir. Tevkifat suretiyle tahsil edilen vergiler 360 Ödenecek Vergi
ve Fonlar Hesabına, sosyal güvenlik kurumları adına tahsil edilen tutarlar 361 Ödenecek Sosyal
Güvenlik Kesintileri Hesabına alacak kaydedilir. Merkez muhasebe birimi ve il muhasebe bi-
rimlerince tahsil edilen vergi ve benzeri tutarlar, 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına borç,
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilerek bu muhasebe birim-
lerinin kendi hesabına aktarılır. Taşınırların kayıtları, kamu idarelerinin envanterine dâhil edil-
mek üzere ayrıca yapılır.

(13) Dönüşüm projeleri çerçevesinde İdare, TOKİ ve İller Bankasına taşınmaz yapım-
larına ilişkin aktarılan tutarlar, 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler
Hesabına borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. Proje
tamamlandığında 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının borç
bakiyesi bu hesaba alacak, 634 Dönüşüm Giderleri Hesabına borç kaydedilir.

(14) Dönüşüm projeleri çerçevesinde Bakanlıkça taşınmaz yapımlarına ilişkin ödenen
tutarlar, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emir-
leri Hesabına alacak kaydedilir. Proje tamamlandığında 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar He-
sabının borç bakiyesi bu hesaba alacak, 634 Dönüşüm Giderleri Hesabına borç kaydedilir.

(15) Kredi almaya hak kazananlara yapılacak ödemeler vadesine göre; 132 Kurumca
Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına ya da 232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar He-
sabına borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. Kredi tak-
sitleri tahsil edildikçe, tahsis edilen tutar 102 Bankalar Hesabına borç, vadesine göre 132 Ku-
rumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına ya da 232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar
Hesabına alacak kaydedilir.

(16) Bakanlıkça verilen kredilerden, zamanında geri ödenmediği için 21/7/1953 tarihli
ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dai-
relerince takip ve tahsil edilmesi gereken tutarlar ilgilileri adına 137 Takipteki Kurum Alacak-
ları Hesabına borç, 132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı ya da 232 Kurumca Ve-
rilen Borçlardan Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir.

(17) İlgili vergi dairelerince tahsil edilerek özel hesaba aktarılan tutarlar, merkez mu-
hasebe birimince 102 Bankalar Hesabına borç, 137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabına ala-
cak kaydedilir.

(18) Bakanlıkça verilen kredilerden dolayı güncellenen kredi tutarı ile kredinin vade-
sinde ödenmemesinden dolayı kredi borcunun artması halinde artan tutar, vadesine göre; 132
Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına ya da 232 Kurumca Verilen Borçlardan Ala-
caklar Hesabına borç, 604 Dönüşüm Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir.
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(19) Proje kapsamında alınan teminat mektupları 900 Alınan Teminatlar Hesabına borç,
901 Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabına alacak kaydedilir. Teminat mektuplarının alınması,
saklanması ve iadesine ilişkin işlemler kamu idarelerinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde
yürütülür.

(20) Kredi verilen kişilerin gayrimenkulleri üzerine tesis edilen ipotekler 912 Gayri-
menkul İpotekleri Hesabına borç, 913 Gayrimenkul İpotekleri Alacaklı Hesabına alacak kay-
dedilir.

(21) Merkez muhasebe birimince dönem sonlarında, 232 Kurumca Verilen Borçlardan
Alacaklar Hesabında yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba alacak, 132
Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.

(22) Merkez muhasebe birimi, il muhasebe birimlerinin banka hesaplarına nakit akta-
rabilir. Nakit aktarımlarında; merkez muhasebe birimince 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabına
borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı alacak kaydedilir. İl muhasebe biri-
mince ise; 102 Bankalar Hesabına borç, 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabına alacak kayde-
dilir.

(23) Genel Müdürlükçe talep edilmesi halinde nakit tutarlar, il muhasebe birimlerince
393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabına borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri hesabına
alacak kaydedilmek suretiyle merkez muhasebe birimine aktarılır. Merkez muhasebe birimince
ise 102 Bankalar Hesabına borç, 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabına alacak kaydedilir.

(24) Özel hesabın nemalandırılması sonucu elde edilen net faiz geliri 102 Bankalar He-
sabına borç, brüt faiz geliri 604 Dönüşüm Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. Brüt faiz geliri
ile net faiz geliri arasındaki fark ise 634 Dönüşüm Giderleri Hesabına borç kaydedilir.

(25) Bakanlıkça taahhüt edilen kira yardımı, konut ve işyeri kredileri, yıkım kredileri,
kredi faiz desteği ve kaynak aktarım tutarları ile bunlara ilave edilen her türlü taahhüt artışları
ve diğer yükümlülükler merkez muhasebe birimine bildirildiğinde, 980 Gider Taahhütleri He-
sabına borç, 981 Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabına alacak kaydedilir. Gerçekleşen taahhütler
981 Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabına borç, 980 Gider Taahhütleri Hesabına alacak kayde-
dilir.

(26) Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen tutarlar, 140 Kişilerden Alacaklar Hesabına
borç, 604 Dönüşüm Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. Bu kapsamda fazla veya yersiz öde-
nen tutarlar tahsil edildiğinde 102 Bankalar Hesabı hesabına borç, 140 Kişilerden Alacaklar
Hesabına alacak kaydedilir.

(27) Dönem sonlarında;
a) 604 Dönüşüm Gelirleri Hesabının alacak bakiyesi bu hesaba borç, 690 Dönem net

kârı veya zararı hesabına alacak kaydedilir.
b) 634 Dönüşüm Giderleri Hesabının borç bakiyesi bu hesaba alacak, 690 Dönem net

kârı veya zararı hesabına borç kaydedilir.
c) 604 Dönüşüm Gelirleri Hesabının ilgili yıl alacak bakiyesi tutarının, 634 Dönüşüm

Giderleri Hesabının ilgili yılı borç bakiyesi tutarından yüksek olması durumunda, aradaki fark
690 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabına borç, 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabına
alacak kaydedilir. 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabına alacak bakiyesi bu hesaba borç,
590 Dönem Net Kârı Hesabına alacak kaydedilir.
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ç) 634 Dönüşüm Giderleri Hesabının ilgili yıl borç bakiyesi tutarının, 604 Dönüşüm

Gelirleri Hesabının ilgili yılı alacak bakiyesi tutarından yüksek olması durumunda, aradaki

fark 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabına borç, 690 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesa-

bına alacak kaydedilir. 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabının borç bakiyesi bu hesaba

alacak, 591 Dönem Net Zararı Hesabına borç kaydedilir.

(28) Proje yürütücüsü kamu idaresinin muhasebe birimince, aylık olarak ve projenin

tamamlandığı veya projenin feshine karar verildiği Genel Müdürlüğe bildirildiğinde, muhasebe

yetkilisi tarafından proje bazında EK-1’de yer alan örneğe uygun şekilde Genel Müdürlüğe

bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bir hesap özeti cetveli düzenlenerek Genel Mü-

dürlüğe gönderilir.

Nakit taleplerinin bildirilmesi ve karşılanması

MADDE 9 – (1) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Bakanlıkça belirlenen tarihe kadar,

izleyen aya ilişkin Kanun kapsamında yapılması öngörülen harcamalar için Genel Müdürlüğe

yazı ile nakit talebinde bulunur. Nakit taleplerinde, EK-2’de yer alan özel hesap nakit talep

belgesi kullanılır.

(2) Genel Müdürlük nakit talebini değerlendirir ve uygun görülen nakit tutarını yazı ile

Merkez muhasebe birimine bildirir.

(3) Merkez muhasebe birimi kendisine bildirilen nakit tutarlarını, İl muhasebe birimleri

nezdindeki banka hesabına gönderir.

Ödemeye ilişkin belgelerin muhafazası

MADDE 10 – (1) Özel hesaptan kaynak aktarılanlarca yapılacak ödemelerde ödemeye

ilişkin belgelerin onaylı suretleri, gerektiğinde projenin denetimi ile görevli komisyon üyelerine

verilmek üzere proje yürütücüsü harcama birimi tarafından; asılları ise projenin ödemelerini

gerçekleştiren muhasebe birimi tarafından muhasebeleştirme belgesine ekli olarak muhafaza

edilir.

Harcamalara ilişkin kanıtlayıcı belgeler ve sorumluluk

MADDE 11 – (1) Özel hesaptan İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine yapılan

kaynak aktarımlarında, 21 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan belgeler bir dosya halinde

ödeme emri belgesine eklenir.

(2) Bakanlık ve İdarelerce bu Yönetmelik kapsamında yapılacak harcamalarda; ilgisine

göre, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile Mahalli İdareler Harcama Belgeleri

Yönetmeliği hükümleri uygulanır. TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketince bu Yönetmelik

kapsamında yapılacak harcamalarda ise Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hü-

kümleri uygulanır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen Yönetmeliklerde öngörülen belgelerden herhangi birinin

düzenlenememesi halinde, bu belge yerine Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakan-

lıkça belirlenecek belge kullanılır.

(4) Düzenlenen kanıtlayıcı belgelerin içeriğinden ve doğruluğundan belgeyi düzenle-

yenler ile gerçekleşme sürecinde görev alanlar sorumludur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hesaptan Kullandırılacak Krediler ve Geri Ödeme

Konut ve işyeri kredileri

MADDE 12 – (1) Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların
maliklerinden ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak
en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlerden konutunu ve
işyerini kendi imkanları ile yapmak veya edinmek isteyenlere Bakanlıkça özel hesaptan kredi
verilebilir.

(2) Özel hesabın finansman durumu, proje büyüklüğü, inşaat maliyetleri, inşaatların
bulunduğu bölgeler dikkate alınarak Bakanlıkça kullandırılacak kredilerin azami tutarları ile
kredinin tahsis öncelikleri her yıl belirlenir ve ilan edilir.

(3) Talep edilmesi halinde, Bakanlıkça belirlenen tutarların altında da kredi açılabilir.
(4) Kredi başvurularında ve kredi kullandırılmasında aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Özel hesaptan kredi kullanmak isteyenler, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik

İl Müdürlüklerine başvurur.
b) İl Müdürlüklerince incelenen kredi başvurularından uygun görülenler onaylanmak

üzere Bakanlığa gönderilir.
c) Onaylanan kredi karşılığında Bakanlıkça belirlenen tutarda teminat alınır ve kredi

kullananlar ile Bakanlık arasında kredi sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşmelerde borçluların
gayrimenkullerinin tapu kayıtlarına ve bağımsız bölümlere ait bilgilere, kredi ve geri ödeme
şartları ile diğer hususlara yer verilir. Kredi borcuna karşılık olarak gerekli ipotek tesis ve tescil
işlemleri yapılır.

ç) Konutunu veya işyerini kendi imkânları ile yapmak isteyenlere açılan kredinin yüzde
yirmi beşi peşin, geri kalanı ise inşaatın ilerleme oranı dikkate alınarak üç eşit taksitte hak sa-
hibinin hesabına aktarılır.

d) Konutunu veya işyerini kendi edinmek isteyenlere açılan kredinin tamamı, kredi söz-
leşmesine istinaden gerekli ipotek tesis ve tescil işlemlerinin yapılmasını müteakip hak sahi-
binin hesabına aktarılır.

e) Kredi geri ödemelerinde 14 üncü maddenin birinci fıkrasına göre işlem yapılır.
Yıkım kredileri

MADDE 13 – (1) Riskli alanda yer alan veya riskli olduğu tespit edilen yapılar için,
Bakanlıkça özel hesaptan yıkım kredisi verilebilir.

(2) Kredi başvurularında ve kredi kullandırılmasında aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Özel hesaptan kredi kullanmak isteyenler, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik

İl Müdürlüklerine başvurur.
b) İl Müdürlüklerince incelenen kredi başvurularından uygun görülenler onaylanmak

üzere Bakanlığa gönderilir.
c) Verilecek kredinin tutarı her yıl Bakanlık tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mü-

hendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hak-
kında Tebliğ uyarınca belirlenecek yapı yaklaşık maliyetinin % 1’ini, Tebliğde öngörülmeyen
yapı sınıfları için ise yapı keşif bedelinin % 1’ini geçemez.

ç) Açılan kredi peşin olarak özel hesaptan hak sahibinin hesabına aktarılır.
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d) Kredi geri ödemelerinde 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır.
(3) Kredi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde

yıkım işleminin yaptırılarak enkazının kaldırılması ve Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur.
Kredi geri ödemeleri
MADDE 14 – (1) 12 nci maddeye göre kullandırılan konut ve işyeri kredilerinin geri

ödemelerinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur.
a) Kredi borçları, kredi sözleşmesinde yer alan şartlara ve ödeme planında belirlenen

sürelere uygun olarak ödenir.
b) Geri ödemeler, kredi taksitinin ait olduğu ayın ilk iş günü ile son iş günü arasında

yapılır. Ödeme süresinin son iş günü borcun vadesi tarihidir. Borcun vadesi geçtiği halde geri
ödenmeyen kısımları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil
edilir.

c) Kredi geri ödemeleri, brüt inşaat alanı;
1) 100 m² ye kadar olan konutlar için (100,99 m² dahil) 120 aya,
2) 101-150 m² konutlar için (150,00 m² dahil) 84 aya,
3) 150 m² den büyük konutlar için 60 aya,
4) 50 m² ye kadar olan işyerleri için (50,99 m² dahil) 48 aya,
5) 50 m² den büyük işyerleri için 36 aya,
kadar taksitlendirilebilir ve güncellenmiş kredi borcunun bu bentte belirtilen taksit sü-

relerine bölünmesi suretiyle borçlunun ödemesi gereken aylık taksit tutarı bulunur.
ç) Geri ödemelerde ilk taksit, kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ay içe-

risinde ödenir. Kredi sözleşmesinde belirtilmek şartıyla ilk taksit ödemeleri, kredi sözleşmesinin
imzalandığı tarihi takip eden aydan itibaren en geç 24 ay sonra da başlatılabilir. Bu durumda,
geri ödemesiz döneme ait taksit süreleri (c) bendine göre belirlenen azami taksit sürelerine
dâhil olacağından, bu süreler azami taksit sürelerinden düşülerek kalan taksit süreleri bulunur
ve geri ödemesiz dönemin bittiği tarihteki güncellenmiş kredi borcu tutarı kalan taksit sayısına
bölünerek ödenmesi gereken yeni aylık taksit tutarları belirlenir.

d) Kredi borcu, genel olarak her güncelleme döneminde güncelleme oranının uygulan-
ması suretiyle güncellenir. Güncelleme oranı;

1) Brüt inşaat alanı 101 m² ye kadar olan konutlar (100,99 m² dâhil) için açılan kredi-
lerde aynen,

2) Brüt inşaat alanı 101-150 m² olan konutlar (150,00 m² dâhil) ile 50 m² olan (50,99
m² dâhil) işyerleri için açılan kredilerde % 10 artırılarak,

3) Brüt inşaat alanı 150 m² den büyük olan konutlar ile 50 m² den büyük olan işyerleri
için açılan kredilerde % 20 artırılarak,

uygulanır.
e) Yıl içinde imzalanan kredi sözleşmelerinde, ilk taksit ödemesinden önce başlangıç

güncellemesi yapılır. Başlangıç güncellemesinden sonra her güncelleme döneminde güncelleme
işleminin yapılmasına devam olunur. Söz konusu güncelleme işlemleri geri ödemesiz dönem
için de yapılır.

f) Güncellenmiş kredi borcu belirlenirken, kredi borcundan yapılan geri ödemeler dü-
şülür, kalan kredi borcu güncelleme oranının uygulanması suretiyle artırılarak yeni borç tutarı
bulunur. Güncellenen bu borç da kalan taksit sayısına bölünerek, aylık ödenmesi gereken taksit
tutarları belirlenir. Bu işleme kredi borcu bitene kadar devam olunur.
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g) Güncelleme oranı değişiklikleri, Bakanlıkça merkez muhasebe birimine bildirildi-
ğinde bu birimce, hesaplara intikali sağlanır.

ğ) Kredi borcu taksitleri, istenmesi halinde vadesinden önce ödenebilir. Bu durumda,
ödeme tarihindeki taksit tutarı üzerinden ödeme yapılır.

h) Erken ödeme nedeniyle borcun tamamının tek seferde kapatılması halinde, ödeme
tarihindeki aylık taksit tutarının kalan taksit sayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutara, talep
tarihindeki Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksinde
(TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre meydana gelen yıllık değişim oranında erken ödeme
indirimi yapılarak borç kapatılır.

(2) 13 üncü maddeye göre kullandırılan yıkım kredilerinin geri ödemelerinde aşağıda
belirtilen esaslara uyulur:

a) Kredi borçları, kredi sözleşmesinde yer alan şartlara ve ödeme planında belirlenen
sürelere uygun olarak ödenir.

b) Geri ödemeler, kredi taksitinin ait olduğu ayın ilk iş günü ile son iş günü arasında
yapılır. Ödeme süresinin son iş günü borcun vadesi tarihidir. Borcun vadesi geçtiği halde geri
ödenmeyen kısımları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil
edilir.

c) Geri ödemelerde ilk taksit, kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ay içe-
risinde ödenir. Kredi borcu en fazla 24 ay taksitlendirilebilir.

ç) Kredi borcunun güncelleme işlemleri, borcun vadesinden önce ödenmesi ve erken
ödeme indirimi uygulanması ile ilgili konularda bu maddenin birinci fıkrasına göre işlem ya-
pılır. Birinci fıkranın (d) bendine göre güncelleme oranının belirlenmesi gerektiğinde, yıktırılan
yapının brüt inşaat alanı dikkate alınır.

Bakanlık ile kredi kullananlar arasındaki ilişkiler

MADDE 15 – (1) Bakanlık, kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadı-
ğını her aşamada denetler veya denetletebilir. Uygulamada herhangi bir noksanlık tespit edil-
mesi halinde Bakanlıkça belirlenen sürede bu noksanlıkların giderilmesi istenir. Noksanlıkların
giderilmemesi halinde Bakanlık kredi işlemlerini durdurmaya veya verilmiş kredilerden doğan
alacağının tamamını muaccel hale getirmeye yetkilidir.

(2) Kredi verilme şartlarını taşımadığı halde, adına kredi açılanların kredi işlemleri iptal
edilerek, kullanılan krediler Bakanlıkça borçluya yapılacak tebliği takip eden 1 aylık sürede
ödenir. Süresinde ödenmeyen bu alacaklar, Bakanlıkça ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine,
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

(3) Kredi kullanılarak edinilen konut veya işyerinin bir başkası tarafından devir veya
satın alınabilmesi için kredi borcunun kapatılması gerekir.

Sigorta

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde kullandırılan krediler için aşağıdaki si-
gortalar aranır:

a) Konut ve işyerleri edinimleri için, kredi kullananlarca zorunlu deprem sigortası ve
tüm riskleri içeren konut/işyeri sigortası yaptırılması zorunludur.

b) Konut ve işyerleri inşaatları için inşaatların devamı süresince tüm riskleri içeren ilgili
inşaat sigortası yaptırılır. İnşaat, konut veya işyerine dönüştükten sonra kredi borcu süresince
zorunlu deprem sigortası ile tüm riskleri içeren konut/işyeri sigortası yaptırılması zorunludur.
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c) Yıkım kredileri için yıktırılan yapıdan dolayı üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet
sigortası yaptırılır.

ç) Kredi kullananların sözleşmenin imzalanmasından itibaren geri ödeme süresi sonuna
kadar hayat sigortası yaptırması zorunludur.

(2) Sigortalar, yıkım kredileri hariç olmak üzere kredi borcu bitinceye kadar her yıl ye-
nilenir.

(3) Sigortalarda, Bakanlık daini mürtehin olarak belirlenir.
(4) Sigorta poliçesinin aslı veya sigorta şirketi tarafından onaylı sureti Bakanlığa verilir.
Teminatlar
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğe göre açılacak kredi işlemlerinde teminat ilişkileri,

doğrudan kredi kullananlar ile Bakanlık arasında kurulur. Bakanlık, teminat türlerinin seçimin-
de taşınmaz üzerinde birinci derece ve sırada ipotek tesisi esas olmak üzere gerekli gördüğü
takdirde başkaca teminat isteminde de bulunabilir.

(2) Tesis olunacak ipotekle ilgili olarak kredi kullananlar ile Bakanlık arasında imzala-
nan kredi sözleşmesinde;

a) İlk teminat ipoteğinin değer kaybetmesi veya Bakanlıkça gerekli görülen diğer hal-
lerde teminatın istenen tutarda arttırılmasına borçlu tarafından izin verildiğine,

b) Bakanlığın bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde borçlunun teminatı arttırma-
ması halinde borcun tamamının muaccel olacağına,

c) Teminata konu taşınmaz üzerinde üçüncü şahıslar lehine herhangi bir takyidat ko-
nulamayacağına, aksi halde borcun tamamının muaccel olacağına ve Bakanlıkça cebri takibat
yapılacağına,

ilişkin hükümlerin bulunması zorunludur.
Yoksul veya dar gelirlilerin borçlandırılması
MADDE 18 – (1) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre yoksul

veya dar gelirli olarak kabul edilenlere verilecek olan konut veya işyerleri, özel hesabın finans-
man durumuna göre Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair
Kanunda belirtilen usul ve esaslar uyarınca borçlandırma suretiyle de verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İdarelere Kaynak Aktarılması

Kaynak aktarılacak faaliyetler ve kurumlar
MADDE 19 – (1) Bakanlık, Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere

özel hesaptan TOKİ, İdare ve İller Bankası Anonim Şirketine kaynak aktarabilir.
Kaynak aktarımı başvurularının değerlendirilmesi ve onay
MADDE 20 – (1) Kanun kapsamında kaynak aktarım talebinde bulunanlardan;
a) Bakanlığa hitaben yazılan müracaat yazısı,
b) Her bir iş kalemi için ayrı ayrı hesaplanmış yaklaşık maliyet hesap cetveli veya ihale

bedelini ve iş kalemlerini gösterir dokümanlar
istenir.
(2) Kaynak aktarım talebi, Genel Müdürlükçe değerlendirildikten sonra, uygun görülen

talepler Bakan onayına sunulur. Bakan tarafından uygun görülen tutar kadar kaynak aktarımı
tutarı belirlenir.
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(3) Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; Bakanlık ile İdare, TOKİ ve İller
Bankası arasında Bakan tarafından imzalanan protokollerde aktarılacak kaynak tutarına pro-
tokolde açıkça yer verilmesi halinde, kaynak aktarımı için ayrıca Bakan onayı aranmaz.

Kaynağın aktarılması
MADDE 21 – (1) Kanun kapsamında kaynak aktarılması uygun görülen İdare, TOKİ

ve İller Bankası Anonim Şirketine durum yazılı olarak bildirilir. Kaynak aktarımının gerçek-
leştirilebilmesi için;

a) Sadece Kanun kapsamında yapılacak iş, işlem ve uygulamalarda kullanılmak üzere
açılacak Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına ilişkin IBAN numarası,

b) Vergi Kimlik Numarası,
c) Aktarım talebinde bulunan İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketi en üst yö-

neticisi tarafından imzalı ve mühürlü EK-3’te yer alan taahhütname,
Bakanlığa gönderilir.
(2) Kaynak aktarımına ilişkin düzenlenecek dosyada;
a) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan belgelerin,
b) Bakanlığa hitaben yazılan kaynak aktarım talep yazısının,
c) Kaynak aktarımına ilişkin Bakan onayının,
onaylı suretleri yer alır.
Özel hesaba iade
MADDE 22 – (1) Özel hesaptan kaynak aktarılan ve dönüşüm projesini yürütmekle

sorumlu olan TOKİ, İdare ve İller Bankası Anonim Şirketi, tamamlanan her bir projeyi en geç
otuz gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

(2) Tamamlanan dönüşüm projelerine ilişkin harcanmayan tutarlar birinci fıkrada be-
lirtilen süre içinde özel hesaba iade edilir.

Kaynak aktarımının durdurulması
MADDE 23 – (1) TOKİ, İdare ve İller Bankası Anonim Şirketi tarafından yürütülen

projenin bu Yönetmelik hükümleri ile teknik ve idari şartnamesine uygun yürütülmediğinin
tespit edildiği durumlarda kaynak aktarımı durdurulur. Tespit edilen noksanlık ve aksaklıkların
giderilebilmesi için Bakanlıkça uygun bir süre verilir.

(2) Birinci fıkraya göre verilen süre içerisinde noksanlık ve aksaklıkların giderilmemesi
halinde aktarılan kaynaklar, aktarılış tarihinden itibaren tahakkuk eden kanuni faizi ile birlikte
genel hükümlere göre geri alınır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkisinin devri
MADDE 24 – (1) Bakanlık ile özel hesaptan kaynak aktarılan İdarelerin harcama yet-

kilileri, tabi oldukları mevzuat hükümlerine, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketi harcama
yetkilileri ise Bakanlığın tabi olduğu mevzuat hükümlerine uygun olarak harcama yetkisini ih-
tisas sahibi birimlerinin yöneticilerine devredebilir.

İhale işlemleri
MADDE 25 – (1) Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümler hariç olmak

üzere, özel hesaptan yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde 4/1/2002 tarihli ve
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu, satış işlemlerinde ise 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri
uygulanır.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 25 Şubat 2017 – Sayı : 29990



Özel hesaptan alınan taşınırların kaydı ve kullanımı

MADDE 26 – (1) Özel hesaptan iş makinesi alınması Bakanlığın iznine tabidir.
5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında olan taşıtların edinilmesinde 237 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesi hükümlerine ve bu konuda diğer düzenleyici işlemlere uyulur.

(2) Kanun kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için özel hesaptan satın alınan
her türlü taşınır mal, bağış olarak taşınır işlem fişi düzenlenmek suretiyle proje yürütücüsü har-
cama biriminin veya kaynak aktarılanların envanter kayıtlarına alınır.

(3) Özel hesaptan alınan taşınırlar, Kanun kapsamında yürütülen projelere ilişkin hiz-
metler dışında ve başka amaçlarla kullanılamaz. Bu taşınırların kullanıma verilmesi, devir, ter-
kin ve hurdaya ayırma işlemlerinde proje yürütücüsü kurumun tabi olduğu mevzuat hükümleri
uygulanır.

(4) Kanun kapsamında yürüttüğü projelerin sonuçlanmış olması ve söz konusu taşınır-
lara ihtiyacının kalmadığının anlaşılması halinde taşınırlar, Kanun kapsamında proje yürütücüsü
durumundaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlıkça uygun görülenlere, başka bir
işleme gerek kalmaksızın bedelsiz olarak devredilebilir veya hiç talep olmaması halinde 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu ile 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uyarınca satılabilir.

Tasfiye

MADDE 27 – (1) Bakanlıkça özel hesabın tasfiye edilmesi halinde tasfiyeden sonra
özel hesap adına tahsil edilmesi gereken tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir. Tasfiye tari-
hinden sonra özel hesaptan çeşitli nedenlerle ödenmesi zorunlu olan tutarlar genel bütçeden
karşılanır.

Denetim

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin denetim Bakanlık ve Sayıştay
tarafından yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 10/12/2003 tarihli
ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5018 sayılı Kanuna dayanılarak
hazırlanan diğer yönetmelikler ile 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin genel
esasları kıyasen uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 13/9/2012 tarihli ve 28410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dö-
nüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 8 inci ve 9 uncu maddeleri 2/5/2017 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından:
5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU KAPSAMINDA

DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEN DERSHANELER
LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ VEYA KİRALAMA

YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye

Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Ya-
pılması Hakkında Kanunun geçici 16 ncı maddesi hükmüne göre, 8/2/2007 tarihli ve 5580
sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve aynı Kanunun geçici 5 inci
maddesi uyarınca dönüşüm programına dâhil olmak suretiyle 1/9/2015 tarihine kadar özel
okula dönüşüm taahhüdünde bulunan dershanelerden Hazine taşınmazları üzerinde lehlerine
irtifak hakkı tesis edilmesi için Millî Eğitim Bakanlığına müracaat eden ve müracaatları bu
Bakanlık tarafından uygun görülenler lehine Hazine taşınmazları üzerinde eğitim tesisi yapıl-
ması amacıyla yirmi beş yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilmesine,
mülkiyeti Hazineye ait ve Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazların üzerindeki okul bi-
nalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçalarının bu maddede
belirtilen dershanelere eğitim öğretim amacıyla kullanılmak üzere on yıl süreyle kiralanmasına
ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) Sayılı
Cetvelde yer alan kamu idareleri ile mahalli idarelere ait olan taşınmazların da Millî Eğitim
Bakanlığının talebi üzerine aynı şekilde değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4706 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi hükmüne

göre, 5580 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca özel okula dönüşüm programına
dâhil olmak suretiyle 1/9/2015 tarihine kadar özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunan ders-
hanelerden Millî Eğitim Bakanlığına müracaat eden ve bu Bakanlık tarafından müracaatları
uygun görülenler lehine Hazine taşınmazları üzerinde eğitim tesisi yapılması amacıyla irtifak
hakkı tesis edilmesine, mülkiyeti Hazineye ait ve Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmaz-
ların üzerindeki okul binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici
parçalarının bu maddede belirtilen dershanelere eğitim öğretim amacıyla kullanılmak üzere on
yıl süreyle kiralanmasına ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II)
sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile mahalli idarelere ait olan taşınmazların da Millî Eği-
tim Bakanlığının talebi üzerine aynı şekilde değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

(2) Millî Eğitim Bakanlığınca eğitim tesisi yapılması planlanan taşınmazlar ile 9/8/1983
tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa ve 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanu-
nuna tabi alanlarda bulunan taşınmazlar ile 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kap-
samında olup kıyıda kalan taşınmazlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurum-

ları Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 29/6/2001 tarihli ve 4706
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sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 16 ncı maddesi ile 10/12/2003 tarihli ve 5018
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Asgari katılım payı: İstekli sayısının birden fazla olması ve ihale yapılması hâlinde,

ilk yıl irtifak hakkı veya kira bedellerine ilave olarak ve bir defaya mahsus olmak üzere irtifak
hakkı ihalelerinde, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu ve 31 inci
maddelerine istinaden yayımlanan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük
hükümlerine göre hesaplanan emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin toplamının
binde beşini, kiralama ihalelerinde ise yüzde birini,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Dershane: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin birinci

fıkrasının mülga (f) bendi kapsamında faaliyet göstermekte iken 1/9/2015 tarihine kadar dö-
nüşüm programına dâhil olmak suretiyle özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunan kurumları,

ç) Dershane şubesi: Aynı kurucuya ait, aynı il sınırları içerisinde faaliyet göstermiş olan
dershaneleri,

d) Dönüşüm programı: 14/3/2014 tarihi itibarıyla 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunu hükümlerine göre dershane olarak faaliyet göstermekte iken 1/9/2015 tarihine kadar
özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyenlerin başvuru süreçlerinin, değerlendirme kriterleri-
nin, kurucularının dönüşmek istedikleri okul ve kurum ile dönüşümü tamamlayacakları süreye
ilişkin taahhütlerinin yer aldığı programı,

e) Dönüşüm ve başvuru kılavuzu: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce ha-
zırlanan 5580 Sayılı Özel Öğretim Kanunu Kapsamında 14/3/2014 Tarihinde Faal Olan Ders-
haneler ile Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Dönüşüm ve Başvuru Kılavuzunu,

f) Eğitim tesisi: Her tür ve derecede eğitim öğretim amacıyla kullanılabilecek binalar
ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçalarını,

g) Hazine: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri açısından Devlet tüzel kişiliğinin
adını,

ğ) Hazine taşınmazı: Tapuda Hazine adına kayıtlı olan taşınmazları,
h) İdare: İl millî eğitim müdürlüklerini,
ı) İrtifak hakkı: Bir taşınmazın üzerinde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermeyi

veya mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayan ve aynî hak olarak
kurulan yükümlülük olarak, 4706 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi ile bu Yönetmelik hü-
kümlerine göre Hazine taşınmazları veya mülkiyeti 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kont-
rol Kanununun eki (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile mahallî idarelere ait olan ta-
şınmazların üzerinde yirmi beş yıla kadar tesis edilecek bağımsız ve sürekli nitelikteki irtifak
hakkını,

i) İrtifak hakkı ihale komisyonu: Hazine taşınmazları üzerinde tesis edilecek irtifak
hakkı işlemlerinde, 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Ta-
şınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre oluşturulan komisyonu,
mülkiyeti 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelde yer
alan kamu idareleri ile mahallî idarelere ait olan taşınmazlar üzerinde tesis edilecek irtifak hak-
larında ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 13 üncü maddesine ve varsa ilgili mevzuatına
göre oluşturulan komisyonu,

j) İstekli: İhaleye katılan dershaneleri,
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k) İta amiri: Hazine taşınmazları üzerinde tesis edilecek irtifak hakları bakımından ta-
şınmazın bulunduğu il defterdarını ve yetki devredilen hâllerde yetki devredilen kişiyi; mülki-
yeti Hazineye ait ve Bakanlığa tahsisli taşınmazlar üzerindeki okul binalarının tamamı veya
bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçalarının kiraya verilmesi işlemleri bakı-
mından taşınmazın bulunduğu ilin millî eğitim müdürünü ve yetki devredilen hâllerde yetki
devredilen kişiyi; mülkiyeti 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II)
sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile mahallî idarelere ait olan taşınmazların üzerinde tesis
edilecek irtifak hakları ile kiraya verme işlemleri bakımından ise maliki kamu idaresinin ilgili
mevzuatına göre ita amiri olan yetkilisini ve yetki devredilen hâllerde yetki devredilen kişiyi,

l) Kamu idaresi: Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerini,

m) Kanun: 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlen-
dirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,

n) Katılım payı: İlk yıl irtifak hakkı veya kira bedellerine ilave olarak asgari katılım
payı üzerinden yapılacak artırma ihalesi sonucunda oluşacak ve bir defaya mahsus peşin olarak
tahsil edilecek bedeli,

o) Kira ihale komisyonu: Kira işlemlerinde, il millî eğitim müdürünün başkanlığında,
il millî eğitim müdürü tarafından belirlenen müdür yardımcısı ve şube müdüründen veya il
millî eğitim müdürü tarafından belirlenen müdür yardımcılarından birinin başkanlığında, biri
şube müdürü olmak üzere en az üç kişiden oluşan komisyonu, mülkiyeti 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile mahallî
idarelere ait olan taşınmazların kiralanmasında ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 13 üncü
maddesine ve varsa ilgili mevzuatına göre oluşturulan komisyonu,

ö) Kiraya verme: Mülkiyeti Hazineye ait ve Bakanlığa tahsisli taşınmazlar üzerindeki
okul binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçalarının Ba-
kanlık tarafından, mülkiyeti 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II)
sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile mahallî idarelere ait olan taşınmazların eğitim ve öğ-
retim faaliyetlerinde kullanılmak üzere maliki tarafından on yıla kadar kiraya verilmesini,

p) Kurucu: Dershanenin sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi düzenlenen ger-
çek veya tüzel kişiyi,

r) Malik: Mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazlar bakımından Maliye Bakanlığını, mül-
kiyeti 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelde yer alan
kamu idareleri ile mahallî idarelere ait taşınmazlar bakımından ise bu idareleri,

s) Müşteri: Adına ihale yapılan istekliyi,
ş) Sözleşme: Bu Yönetmelik hükümlerine göre kiraya verme işlemlerinde Bakanlık/ma-

lik ile müşteri arasında düzenlenen kira sözleşmesini, irtifak hakkı tesisi işlemlerinde ise Maliye
Bakanlığı/malik ile müşteri arasında tapu müdürlüğünde düzenlenen resmî senedi,

t) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren
belge veya belgeleri,

u) Taşınmaz: Eğitim tesisi yapılmak üzere üzerlerinde irtifak hakkı tesis edilecek arsa
ve araziler ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılabilecek binaların tamamı veya bir
kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçalarını,

ü) Teklif: Katılım payı teklifini,
v) Uygulama projesi: Taşınmazın üzerinde yapılacak olan yapı veya tesislerin inşaatına

esas olacak ayrıntıda düzenlenen, yatırım aşamalarını ve termin planını da içeren, inşa edilecek
bölümlerin biçimlerinin ve boyutlarının uygulamaya esas teşkil edecek şekilde açık ve kesin
olarak belirtildiği projeyi,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Taşınmazlar Hakkında İdarece Yapılacak İşlemler

Taşınmazların tespiti
MADDE 5 – (1) İdarece görevlendirilecek en az üç maarif müfettişi, yeterli sayıda

maarif müfettişi bulunmaması hâlinde il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün
de katılımıyla oluşturulacak en az üç kişilik ekip tarafından; il sınırları içinde, öncelikle imar
planında eğitim tesis alanı olarak ayrılmış olan taşınmazlar olmak üzere mülkiyeti Hazineye
veya kamu idareleri ile mahallî idarelere ait taşınmazlardan bu Yönetmelik kapsamında değer-
lendirilebilecek olanlar tespit edilir ve bu taşınmazlara ilişkin bir liste düzenlenir.

(2) Taşınmazlar tespit edilirken 14/6/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin EK-2’sinde yer alan Tablo l’de belirtilen
büyüklükler dikkate alınmaz.

(3) Bu madde hükümlerine göre tespit edilen ve düzenlenen listede yer alan taşınmazlar
dışında, irtifak hakkı tesis edilmesi için 31/12/2017 tarihine, kiraya verilmesi için ise
31/12/2018 tarihine kadar yeni taşınmaz tespit edilmesi hâlinde taşınmaz listesi, bu taşınmazları
da içerecek şekilde altışar aylık periyotlar hâlinde güncellenir. Ancak taşınmazların tespiti du-
rumunda bu süre beklenmeksizin ihale yapılabilir. Ayrıca dershaneler tarafından tespit edilerek
bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmek üzere talep edilen taşınmazlardan 6 ncı maddeye
göre uygun görüş verilenler irtifak hakkı tesis edilmek veya kiraya verilmek suretiyle bu Yö-
netmelik kapsamında değerlendirilebilir.

Görüş alınması
MADDE 6 – (1) İdarece; 5 inci madde uyarınca görevlendirilen ekip tarafından dü-

zenlenen listedeki taşınmazlardan özel kanun kapsamında kalanlar hakkında özel kanunları
gereğince ilgili idarelerden; Bakanlık tarafından ise; Millî Savunma Bakanlığına tahsisli olan
ve Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletmesi Başkanlığınca kullanılan taşınmazlar ile
Savunma Sanayii Müsteşarlığı mülkiyetindeki taşınmazlar için Millî Savunma Bakanlığından
taşınmazın üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi veya taşınmazın kiraya verilmesi konusunda
uygun görüş alınır.

(2) Bakanlık tarafından ayrıca; mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazlardan imar pla-
nında okul veya eğitim alanı olarak ayrılanların dışında kalanlar için Maliye Bakanlığından
uygun görüş alınır.

Teknik komisyonun oluşumu ve çalışmaları
MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddeye göre tespit edilen taşınmazlar; İdarece görev-

lendirilen mimar ve mühendislerden oluşan üç kişilik teknik komisyon tarafından incelenir ve
irtifak hakkı tesis edilecek veya kiraya verilecek taşınmazlar ayrı ayrı listelenir. Bu komisyon
tarafından; taşınmazların, imar planı, imar çapı, imar parseli, kadastro bilgileri, yapılaşma şart-
ları, plan notları, mülkiyet bilgileri, arazi büyüklüklerinden yola çıkarak bu taşınmaz üzerine
Bakanlıkça belirlenen asgari şartlar ile birlikte arsanın emsal değeri karşılığında yapılması ge-
reken inşaat alanı kadar okul ve eklenti binaları yapılmasının zorunluluğu, 5 inci maddede be-
lirtilen ekip tarafından önerilen fiziksel büyüklük ve eklentileri ile hukuki, fiili ve diğer teknik
detaylar da dikkate alınarak taşınmazın fiziksel kapasitesi ve üzerinde azami yapılabilecek
sabit yatırım tutarı ile mevcut binaların fiziksel durumları, varsa yapıya ait projeleri, yapıyı ta-
nımlayan inşaat-iskan ruhsatları incelenir.

(2) Yapılan inceleme sonucunda komisyon tarafından oluşturulacak görüş, rapor hâlinde
İdareye sunulur.

(3) İdarece; komisyon tarafından sunulan rapor esas alınarak tespit edilen taşınmazların
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında dershanelerin özel okula dönüşü-
münde kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacaksa hangi tür ve seviyede özel okul açmak için
kullanılacağı Bakanlığın eğitim öğretim politikaları açısından da incelenerek belirlenir.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                 25 Şubat 2017 – Sayı : 29990



(4) Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında kalan ancak üzerin-
deki bina, yapı ve tesislerin çok eski ve çok yıpranmış olması nedeniyle kiralama yoluyla de-
ğerlendirilmesinin uygun olmayacağı tespit edilen taşınmazlar ile aynı fıkra kapsamı dışında
kalan diğer Hazine taşınmazlarından irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle değerlendirilecekler
ile aynı fıkra kapsamında kalan taşınmazlardan kiraya verme yoluyla değerlendirilecekler İda-
renin teklifi üzerine Bakanlık tarafından belirlenir ve Maliye Bakanlığı ile İdareye bildirilir.

Taşınmazların ilanı
MADDE 8 – (1) Bakanlık tarafından irtifak hakkı tesis edilmesi veya kiraya verme yo-

luyla değerlendirilmesi uygun görülen ve İdareye bildirilen taşınmazlar, İdarenin internet say-
fasında ve uygun görülen diğer şekillerde ilan edilir.

(2) İlanda;
a) Taşınmazın konumu ile fiziksel özellikleri (taşınmazın bulunduğu ili, ilçesi, mahal-

lesi/köyü, mevkii/yöresi, yüzölçümü, varsa pafta, ada, parsel numarası, fiili durumu, güncel
imar durumu, emsal ve hmax, TAKS, KAKS değerleri ve benzeri),

b) Taşınmazın üzerinde hangi fiziksel büyüklükte ve kapasitede bina, yapı ve tesis ya-
pılacağı,

c) Taşınmazın üzerinde yapılacak yatırımın yaklaşık tutarı,
ç) Taşınmaz üzerinde irtifak hakkı mı tesis edileceği yoksa taşınmazın kiraya mı veri-

leceği,
d) İrtifak hakkı veya kira süresi,
e) Tahmini irtifak hakkı veya kira bedelleri,
f) Yapılacak yaklaşık yatırım tutarının en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda ayni

veya nakdî öz kaynağa sahip olunacağı şartı,
g) İdarece belirlenen tecrübeye ve kapasiteye sahip olunacağı şartı,
ğ) İdarece belirlenen diğer koşulları taşıyan dershanelerin başvurabileceği şartı,
yer alır.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) İdare tarafından üzerinde irtifak hakkı tesis edilmek üzere ilan edilen

Hazine taşınmazları üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesi amacıyla İdareye müracaat
eden dershanelerin başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, bu Yönetmelikte belirtilen ko-
şulları taşıdığı belirlenen, lehine irtifak hakkı tesis edilmesi uygun görülen ve Bakanlığın da
onayı alınan istekliler; irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazların özellikleri ile ihale ilanına,
şartname ve sözleşmeye konulması gereken özel şartlar belirtilmek suretiyle İdare tarafından
taşınmazın bulunduğu il defterdarlığına bildirilir. Bu bildirim üzerine defterdarlık tarafından
irtifak hakkı tesisi işlemleri ilgili mevzuatına göre gerçekleştirilir.

(2) İdare tarafından kiraya verilmek üzere ilan edilen mülkiyeti Hazineye ait ve Bakan-
lığa tahsisli taşınmazların üzerindeki okul binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların
eklenti ve bütünleyici parçalarının eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere kiraya ve-
rilmesi amacıyla İdareye müracaat eden dershanelerin başvurularının Bakanlık tarafından de-
ğerlendirilmesi sonucunda; bu Yönetmelikte belirtilen koşulları taşıdığı Bakanlıkça belirlenen
ve adına kiralama yapılması uygun görülen kiraya verilecek taşınmazlar hakkında Maliye Ba-
kanlığından görüş alındıktan sonra kiralama işlemlerinin yapılması İdareden istenir. İdarece;
kiraya verilecek taşınmazların özelliklerinin de belirtildiği liste düzenlenerek ihale ilanına,
şartname ve sözleşmeye konulması gereken özel şartlar belirlenmek suretiyle kiraya verme
ihale işlemleri sonuçlandırılır.

(3) 8 inci maddeye göre ilan edilen taşınmazların irtifak hakkı ihale işlemleri ilgili def-
terdarlık tarafından, kiraya verme ihale işlemleri ise İdare tarafından ilandan itibaren en geç
üç ay içerisinde sonuçlandırılır.
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(4) İrtifak hakkı tesisi veya bina kiralama ihalelerinde, Dönüşüm ve Başvuru Kılavu-
zunda yer alan dönüşüm programı başvuru dönemleri önceliğine göre başvuru şartı Bakanlığın
onayı ile belirlenebilir.

İKİNCİ KISIM
Ortak Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
İhale Genel Esasları

İhaleye katılabilme şartları
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için;
a) Dershanelerin 1/9/2015 tarihine kadar dönüşüm programına alınmış olması,
b) Dönüşüm programına alınırken 1/9/2015 tarihine kadar özel okula dönüşüm taah-

hüdünde bulunulmuş olması,
c) Dershanelerin 14/3/2014 tarihi itibarıyla geriye dönük en az üç yıl süreyle aynı gerçek

kişi veya tüzel kişiler için çoğunluk hissesi itibarıyla aynı ortaklar tarafından işletiliyor olma-
sı,

ç) İrtifak hakkı tesis edilecek veya kiraya verilecek taşınmaz ile dershanenin aynı il sı-
nırları içerisinde olması,

d) İlan edilen taşınmazlardan seçilenler üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi veya kiraya
verilmesi istemiyle süresi içerinde İdareye müracaat edilmesi,

şarttır.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 11 – (1) Aşağıdaki kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:
a) 10 uncu maddede yer alan ihaleye katılabilme şartlarını taşımayanlar.
b) İdarenin;
1) İta amirleri.
2) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli

olanlar.
3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin eşleri ve ikinci dereceye kadar

(ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları.
4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim

kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).
c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83 üncü, 84 üncü ve 85 inci maddeleri ve diğer

kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan ya-
saklanmış olanlar.

(2) İstekliler, faaliyet gösterdikleri il sınırları dışında bulunan taşınmazlar için yapılacak
ihalelere katılamazlar.

(3) Bu maddeye aykırı olarak ihaleye katıldığı ihale sırasında tespit edilen istekliler
ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değer-
lendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa
teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler
MADDE 12 – (1) 10 uncu maddede yer alan şartları taşıyanların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını

bildirmeleri,
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ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları,
d) Dönüşüm programına kabul edildiğine ilişkin Bakanlıkça düzenlenecek Dönüşüm

Programı Kabul Formunu vermeleri,
e) Gerçek kişi kurucular için dershanenin 14/3/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldır ken-

disi tarafından işletiliyor olduğunu gösterir belgeyi, tüzel kişi kurucular için ise dershanenin
14/3/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldır çoğunluk hissesi itibarıyla aynı ortaklar tarafından
işletiliyor olduğunu gösterir ticaret sicil kaydını vermeleri,

f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, bu maddede belirtilen şartlardan ayrı olarak idare mer-
kezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odası veya
ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alın-
mış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin
tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini
ve/veya vekâletnameyi vermeleri,

g) İşin gereğine göre İdarece veya defterdarlıkça tespit edilecek diğer belgeleri verme-
leri,

şarttır.
(2) Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren

birden çok dershanenin kurucularının müracaatları, 1/9/2015 tarihinden önce bu kişilerin bir
araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliklerince yapılır. Bu halde bir araya gelen dershane-
lerin 10 uncu maddede yer alan şartları ayrı ayrı taşıması gerekir.

Şartnameler
MADDE 13 – (1) İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname (kiraya verme

ihalesi işlemlerinde EK-1’deki Kira Şartnamesi, irtifak hakkı ihalesi işlemlerinde EK-4’teki
İrtifak Hakkı Şartnamesi) ve varsa ekleri İdarece hazırlanır.

(2) Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka
genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:

a) Taşınmazın;
1) Konumu ile fiziksel özellikleri (taşınmazın bulunduğu ili, ilçesi, mahallesi/köyü,

mevkii/yöresi, yüzölçümü, varsa pafta, ada, parsel numarası, fiili durumu, güncel imar durumu,
emsal ve hmax, TAKS, KAKS değerleri ve benzeri).

2) Üzerinde hangi fiziksel büyüklükte ve kapasitede bina, yapı ve tesis yapılacağı.
3) Yapılacak yatırımın yaklaşık tutarı.
4) Taşınmaz üzerinde irtifak hakkı mı tesis edileceği yoksa taşınmazın kiraya mı veri-

leceği.
5) İrtifak hakkı veya kira süresi.
6) Tahmini irtifak hakkı veya kira bedelleri.
7) Yapılacak yaklaşık yatırım tutarının en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda

ayni veya nakdî öz kaynağa sahip olunacağı şartı.
8) İdarece belirlenen tecrübeye ve kapasiteye sahip olunacağı şartı.
9) İdarece belirlenen diğer koşulları taşıyan dershanelerin başvurabileceği şartı.
b) İrtifak hakkı ihalelerinde ilk yıl tahmini irtifak hakkı bedelinin taşınmazın emlak

vergisine esas asgari metrekare birim değerinin toplamının binde beşi, kira ihalelerinde ise ilk
yıl tahmini kira bedelinin taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin
toplamının yüzde biri olduğu, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartların ne olduğu.

c) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
ç) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme hâlinde alınacak cezalar.
d) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler.
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e) İsteklilerin sadece faaliyet gösterdikleri il sınırları içerisinde bulunan taşınmaz için
ihaleye katılabilecekleri.

f) İdarenin veya defterdarlığın ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu.
g) Geçici ihale kararının karar tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde ita ami-

rince onaylanacağı veya iptal edilebileceği.
ğ) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği.
h) Ödeme yeri ve şartları.
ı) Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları.
i) İhtilafların çözüm şekli ve yeri.
(3) Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan

kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde şartname düzeltilmek üzere ihale ertelenir. Bu
durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve 20 nci madde uyarınca yapılacak ilana
göre yürütülür.

(4) Şartname ve varsa eklerinin tasdikli örnekleri bedelsiz veya özelliklerine göre İda-
rece veya defterdarlıkça takdir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilir ya da İdarede
veya defterdarlıkta bedelsiz görülebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Hazırlık

İhale işlem dosyasının düzenlenmesi
MADDE 14 – (1) İhale işleri için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay bel-

gesi, ilk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli veya kira bedeline ilişkin bilgi ve belgeler, şartname
ve ekleri, taşınmaza ait her türlü bilgi ve belgeler, gerekli projeler, ilana ilişkin belge ve gazete
nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

Bedellerin ödenme şekli
MADDE 15 – (1) İlk yıl irtifak hakkı ve ön izin bedelleri, ihalenin onaylanmasına iliş-

kin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin olarak ödenir. Müteakip
yıllar irtifak hakkı bedelleri ise sözleşmede belirtilen tarihte peşin olarak ödenir.

(2) İlk yıl için kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye
tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin olarak kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç
eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenir.

(3) Birden fazla istekliler arasında bir defaya mahsus olmak üzere alınacak katılım payı
üzerinden pazarlık usulüyle yapılacak irtifak hakkı veya kiraya verme ihaleleri sonucunda en
yüksek katılım bedeli teklif eden ve üzerine ihale bırakılan istekliden; bir defaya mahsus olmak
üzere peşin olarak tahsil edilecek katılım payına ilaveten ilk yıl irtifak hakkı veya kira bedeli
birinci ve ikinci fıkrada belirtilen şekilde ayrıca tahsil edilir; müteakip yıllarda ise katılım payı
tahsil edilmeksizin sadece irtifak hakkı veya kira bedellerine sözleşmeleri gereğince yapılacak
artış oranları uygulanmak suretiyle hesaplanan yılı irtifak hakkı veya kira bedeli birinci ve
ikinci fıkrada belirtilen şekilde tahsil edilir.

Yıllık bedel artışları
MADDE 16 – (1) Bir yıldan uzun süreli kira ve irtifak hakkı sözleşmelerinde ikinci yıl

ve izleyen yıllara ait bedeller, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat
Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılır.

Vadesinde ödenmeyen bedeller ve hasılat payları
MADDE 17 – (1) Vadesinde ödenmeyen bedeller, hasılat payları ve diğer alacaklara,

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesi gereğince belirlenen gecikme zammı oranında akdî temerrüt faizi uygulanır.
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Onay belgesi
MADDE 18 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-

sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, ilk yıl tahmini irtifak
hakkı bedeli veya kira bedeli, ilanın şekli ve adedi ile geçici teminat miktarı belirtilir.

(2) Onay belgesinde şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği,
bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

(3) Onay belgesi İdarece veya defterdarlıkça hazırlanır ve ita amirince onaylanır.
Komisyonların çalışması
MADDE 19 – (1) İrtifak hakkı ve kira ihale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Ko-

misyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması hâlinde başkanın bulunduğu taraf ço-
ğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini
kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

(2) Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar.
(3) Gerekli görülen hâllerde, illerde birden fazla ihale komisyonu kurulabilir.
(4) Komisyonlara yardımcı olmak üzere ihale kararlarına katılmamak şartı ile yeteri

kadar teknik personel ve uzman görevlendirilebilir.
İhalenin ilanı
MADDE 20 – (1) İhaleler sadece ihale konusu taşınmazın bulunduğu ve ihalenin ya-

pılacağı ilde ilan edilir.
(2) İhale konusu taşınmazın isteklilere ilanında aşağıdaki usul ve esaslar izlenir:
a) İhale, İdarenin veya defterdarlığın internet sayfalarında ve ayrıca uygun görülecek

diğer şekillerde ilan edilir.
b) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde

en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
c) Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü

arası beş günden az olamaz.
ç) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler

içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve bele-
diye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok yedi gün
aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.

(3) Sürelerin hesabında, ilanın yapıldığı gün ile ihale günü sayılmaz.
(4) İhale komisyonları, gerektiğinde basın ve yayın organlarının ihale işlemlerini izle-

mesi de dâhil olmak üzere ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerine uygun şekilde yapılmasını sağ-
layan her türlü tedbiri alır. Onaylanan ihale kararları, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla in-
ternet aracılığı ile ayrıca yayımlanır.

İlanlarda bulunması zorunlu hususlar
MADDE 21 – (1) 13 üncü maddede belirtilen hususlara ilave olarak ihale ilanlarında

aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği.
b) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
c) İlk yıl tahmini irtifak hakkı veya kira bedeli, asgari katılım payı, geçici ve kesin te-

minat miktarı.
ç) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu.
d) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye yapılacağı.
Şartname ve eklerinde değişiklik hâlinde ilan
MADDE 22 – (1) İlan yapıldıktan sonra, şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz.

Ancak değişiklik yapılması zorunlu hâllerde, bunu gerektiren sebepler ve zorunluluklar bir tu-
tanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve yeniden aynı şekilde ilan olunur.
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İlanın uygun olmaması
MADDE 23 – (1) 20 nci ve 21 inci maddelere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu

durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
(2) İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa ihale veya sözleşme feshe-

dilir. Ancak işte ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa ihale ve sözleşme, Maliye Bakanlığı-
nın uygun görüşü ve ita amirinin onayıyla geçerli sayılabilir.

(3) İhalenin veya sözleşmenin bozulması hâlinde müşterinin fesih tarihine kadar yapmış
olduğu gerçek masrafları verilir.

İhalenin tatil gününe rastlaması
MADDE 24 – (1) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar

ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra
çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

Tekliflerin açılma zamanı
MADDE 25 – (1) Tekliflerin açılma zamanı, idarelerin çalışma saati içinde olmak üzere

tespit edilir. Açılma zamanı için Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır.
Teklifler açılmaya başladıktan sonra çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

Geçici teminat
MADDE 26 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden işin niteliğine göre, ilk yıl tahmin edi-

len irtifak hakkı veya kira bedelinin yüzde onundan az olmamak üzere yüzde otuzuna kadar
İdare veya defterdarlık tarafından belirlenecek miktarda geçici teminat alınır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 27 – (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda

gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler

yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

(2) İlgili mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üze-
rinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Maliye
Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen
teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı
bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri
teminat mektupları, birinci fıkradaki miktarlara dâhil değildir.

(3) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların
istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup bunlar ihale komisyon-
larınca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili
muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları
hemen geri verilir.

(4) Her ne suretle olursa olsun alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usulü, Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

İhale usulü
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, 2886 sayılı Devlet İhale

Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü uygulanır.
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(2) İhalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyonlar tara-
fından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklifler al-
mak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. Pazarlık usulüyle yapılan irtifak hakkı veya
kiraya verme ihaleleri; Kanunun geçici 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında ve bu Yönetmeliğin
10 uncu maddesinde belirtilen koşulları taşıyan tek istekli olması hâlinde, taşınmazın ilk yıl
tahmini irtifak hakkı veya kira bedeli üzerinden bu istekliyle yapılacak pazarlık sonucunda
oluşan bedel üzerinden isteklisi üzerine, birden fazla istekli olması hâlinde ise bu istekliler ara-
sında bir defaya mahsus alınacak katılım payı üzerinden yapılacak pazarlık sonunda en yüksek
bedeli teklif eden üzerine bırakılır.

(3) Birden fazla istekli olması hâlinde, bu istekliler arasında bir defaya mahsus olmak
üzere alınacak katılım payı üzerinden pazarlık usulüyle yapılacak irtifak hakkı veya kiraya ver-
me ihaleleri sonucunda en yüksek katılım bedeli teklif eden ve üzerine ihale bırakılan istekliden,
bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak tahsil edilecek katılım payına ilaveten birinci ve
ikinci fıkralar uyarınca irtifak hakkı veya kira bedeli konusunda yapılacak artırım ihalesi so-
nucunda belirlenecek ilk yıl irtifak hakkı veya kira bedeli ayrıca tahsil edilir, müteakip yıllarda
ise katılım payı tahsil edilmeksizin sadece irtifak hakkı veya kira bedellerine sözleşmeleri ge-
reğince yapılacak artış oranları uygulanmak suretiyle hesaplanan yılı irtifak hakkı veya kira
bedeli tahsil edilir.

(4) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, isteklilerce ne kadar teklifte bulunulduğu ve üzerine
ihale yapılan isteklinin neden tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

Komisyonun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması
MADDE 29 – (1) Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yap-

mamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
Kararda belirtilmesi gereken hususlar
MADDE 30 – (1) İhale komisyonunca alınan karar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.
(2) Kararda; isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte

ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
İhale kararının kesinleşmesi
MADDE 31 – (1) İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde

ita amirlerinin onay veya iptal kararı ile kesinleşir.
Onay talep yazısında yer alacak hususlar
MADDE 32 – (1) Onay talep yazısında, aşağıda belirtilen hususlara yer verilir:
a) Taşınmazın mahalle veya köyü, mevkii, ada - pafta - parsel numaraları veya tapu ta-

rihi, cilt - sahife - sıra numaraları, cinsi, varsa cadde veya sokak adı ve kapı numarası, yüzöl-
çümü, pay durumu, paylı ise pay oranı.

b) Taşınmaz bina ise ayrıca binanın inşaatının brüt alanı, inşaatın sınıfı, ahşap - kârgir
veya betonarme olup olmadığı, yıpranma oranı, müştemilatı.

c) Taşınmazın imar ve mülkiyet durumu.
ç) İhale konusu işlem ve süresi.
d) İlk yıl tahmini irtifak hakkı veya kira bedeli ile teklif edilen bedelin ne olduğu, birden

fazla istekli ile ihale yapılmış ise asgari katılım payı ve teklif edilen katılım payları.
e) İhaleye katılan isteklilerin adı, soyadı veya unvanları.
f) Müşterinin adı, soyadı veya unvanı.
g) İhale tarihi.
ğ) İhale tutanağının bir örneği.

25 Şubat 2017 – Sayı : 29990                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
MADDE 33 – (1) Kesinleşen ihale kararları, kesinleştiği günden itibaren en geç beş iş

günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taah-
hütlü mektupla tebligat adresine gönderilir.

İhalede hazır bulunmayan istekliler
MADDE 34 – (1) İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletna-

meyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
İhalenin yapılamaması
MADDE 35 – (1) İhalelerde, istekli çıkmadığı veya teklifler komisyonca uygun görül-

mediği takdirde uygun bir zamanda aynı usulle ihale açılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılan ve onaylanan ihale sözleşmeye bağ-

lanır. Sözleşme, ita amiri tarafından imzalanır. İrtifak hakkı tesisinde, sözleşme imzalanmak-
sızın irtifak hakkına ilişkin hükümler doğrudan tapu müdürlüğünde düzenlenen resmî senede
işlenir.

Kesin teminat
MADDE 37 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müşteriden ihale bedeli üze-
rinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır.

(2) Müşterinin kesin teminat vermesi gerektiği hâlde bu zorunluluğa uymaması duru-
munda, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici
teminatı gelir kaydedilir.

(3) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(4) Sözleşmenin yapılmasından sonra varsa geçici teminat iade edilir.
Kesin teminatın geri verilmesi
MADDE 38 – (1) Kesin teminat, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun

biçimde yerine getirildiği anlaşıldıktan ve müşterinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş
vergi ve sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına ilişkin ilgili kurumlardan yazı getirmesi
ve bu işten dolayı İdareye veya defterdarlığa herhangi bir borcunun olmadığının tespitinden
sonra müşteriye geri verilir.

Sözleşme yapılmasında müşterinin görev ve sorumluluğu
MADDE 39 – (1) Sözleşme yapılması gerekli olan hâllerde müşteri, 31 inci maddeye

göre onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren on beş gün içinde geçici
teminatı kesin teminata çevirerek kira bedelinin ilk taksitini veya ilk yıl irtifak hakkı bedelini
ve varsa katılım payını ödeyerek düzenlenecek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Müşteri,
aynı süre içinde ön izin ve kira sözleşmelerini notere tasdik ve tescil ettirerek İdareye veya
defterdarlığa vermekle yükümlüdür.

(2) Müşterinin, aynı süre içinde ihale bedeli ile müşteriye ait bulunan vergi, resim ve
harçları ve diğer giderleri ödemesi, varsa diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.

İdarenin veya defterdarlığın görev ve sorumluluğu
MADDE 40 – (1) İdare veya defterdarlık, 39 uncu maddede yazılı süre içinde sözleşme

yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmazların üzerinde irtifak hakkı
tesis edilmesi veya taşınmazların kiraya verilmesine ilişkin işlemleri tamamlamak, şartnamede
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belirtilen sınır ve evsafa göre; irtifak hakkı tesis edilen veya kiraya verilen taşınmazları teslim
etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde müşteri, sürenin bitimin-
den itibaren on beş gün içinde, on gün müddetli bir noter ihtarnamesiyle bildirmek şartıyla
taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir; müşteri, ihaleye girmek ve teminat
vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

(2) Tebligatın, 33 üncü maddedeki sürede yapılmamasından dolayı İdarenin veya Dev-
letin zararına sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

Müşterinin sözleşmenin bozulmasına neden olması
MADDE 41 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi

veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya
irtifak hakkı kurulan veya kiraya verilen taşınmazı sözleşmesinde öngörülen amaç dışında kul-
lanması ve İdarenin veya defterdarlığın en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına
rağmen aynı durumu devam ettirmesi hâlinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere
göre tasfiye edilir.

(2) Gelir kaydedilen kesin teminat, müşterinin borcuna mahsup edilemez.
Sözleşmenin devri
MADDE 42 – (1) Sözleşme süresiyle sınırlı olmak kaydıyla kira sözleşmesi Bakanlığın

izniyle, irtifak hakkı sözleşmesi ise Bakanlığın görüşü alınarak Maliye Bakanlığının izniyle
başkasına devredilebilir. Ancak devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar ile varsa Hazineye olan
borçların gecikme zamları ile birlikte ödenmesi ve irtifak hakkı veya kiralama sözleşmelerinde
sözleşme hükümlerine aykırılıkların defterdarlık tarafından verilen süre içerisinde giderilmiş
olması aranır. İzinsiz devir yapılması hâlinde sözleşme feshedilir ve müşteri hakkında 41 inci
madde hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen kira sözleşmelerinde; 6/12/2012 tarihli
ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan ve payları borsada işlem gören şirketler
hariç olmak üzere müşterinin şirket olması hâlinde; şirketin, kira işleminin yapıldığı tarihteki
ortaklık yapısına göre daha sonra yapılacak ve şirket hisselerinin yüzde ellisinden fazlasının
devri sonucunu doğuracak işlemler, sözleşme devri olarak kabul edilir.

(3) Ön izin sözleşmelerine ortak alınamaz ve bu sözleşmeler devredilemez.
Müşterinin ölümü, ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyeti hâli
MADDE 43 – (1) Müşterinin ölümü hâlinde, İdareye veya defterdarlığa borcu varsa

mahsup edildikten sonra teminatı kanuni mirasçılarına verilir.
(2) Ancak İdare veya defterdarlık, ölüm tarihinden itibaren otuz gün içinde kesin temi-

natın verilmesi şartıyla kanuni mirasçılardan istekli olanlara sözleşmeyi devredebilir.
(3) Müşteri, sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede sağlık kurulu ra-

poru ile belirlenecek ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taah-
hüdünü yerine getiremeyecek duruma düşerse bu hâllerin oluşundan itibaren otuz gün içinde
İdarenin veya defterdarlığın kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam
edebilir.

(4) Eğer müşteri, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise
yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyım tayin edilmesi istenebilir.

(5) Bu maddedeki hükümlerin uygulanamaması hâlinde sözleşme feshedilir. Bundan
bir zarar doğarsa 41 inci maddeye göre işlem yapılır.

Müşterinin iflası hâli
MADDE 44 – (1) Müşterinin iflas etmesi hâlinde sözleşme feshedilir. Bundan bir zarar

doğarsa 41 inci maddeye göre işlem yapılır.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Hazine Taşınmazları Üzerinde Yapılacak İşlemler

BİRİNCİ BÖLÜM
Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kiralama İşlemleri

Ön izin verilmesi ve süre
MADDE 45 – (1) İstekli adına yapılan irtifak hakkı ihalesi sonucunda, müşteri tara-

fından yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması hâlinde, lehine irtifak hakkı tesis edi-
lecek müşteriye; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapıl-
ması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması
ve Bakanlık veya Maliye Bakanlığına onaylatılması ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin
ve ruhsatların alınması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için defterdarlık tarafından bir yıla
kadar ön izin verilir. Gerekli hâllerde bu süre toplamı iki yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Ön
izin döneminde ön izin süresi dondurulmaz.

(2) Ön izin bedeli irtifak hakkı bedelinin yüzde yirmisidir. Fiili kullanım olması hâlinde
ön izin bedeli irtifak hakkı bedelidir. Uzatılan süreye ilişkin ön izin bedeli, bir önceki yıl ön izin
bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilen bedeldir.
Uzatılan ön izin dönemi için yeniden sözleşme yapılmaz.

(3) Ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve irtifak hakkı tesisinin
talep edilmesi hâlinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan İrtifak Hakkına İlişkin Resmî Senede
Yazılacak Hükümleri (EK-5) içerecek şekilde resmî senet düzenlenmesi suretiyle irtifak hakkı
tesis edilir. Bu durumda, ilk yıl irtifak hakkı bedeli; ihale ile belirlenen bedelin ön izinde geçen
süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
(Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit
edilecek bedeldir. Ancak ön izin süresi bitmeden önce irtifak hakkı kurulmasının talep edilmesi
hâlinde, Ön İzin Sözleşmesinde (EK-3) öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması
kaydıyla ön izin süresinin kalan kısmına ilişkin bedel, kurulacak irtifak hakkı bedelinden mah-
sup edilir.

(4) Bakanlık, Maliye Bakanlığı ya da genel bütçe kapsamındaki diğer kamu idarelerince
taşınmaza ihtiyaç duyulan veya taşınmazın ekonomik açıdan farklı şekilde değerlendirilmesi
uygun görülen hâllerde, ön izin süresi uzatılmaz, devam eden ön izinler ise varsa kalan süreye
ilişkin bedelin geri ödenmesi kaydıyla iptal edilir. Bu durumda ön izin sahibi tarafından hiçbir
hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

(5) Ön izin süresi içinde yükümlülüklerin ilgilinin kusuru dışında yerine getirilmesinin
mümkün olamayacağının anlaşılması hâlinde defterdarlığa yapılacak başvuru üzerine sözleşme
feshedilir ve teminat ile kalan süreye ilişkin ön izin bedeli iade edilir.

(6) Ön izin sahibinin sözleşme süresi sona ermeden taahhüdünden vazgeçmesi hâlinde,
defterdarlık tarafından sözleşme feshedilir. Bu durumda teminatı gelir kaydedilir ve kalan sü-
reye ilişkin ön izin bedeli iade edilmez.

İrtifak hakkı kurulması
MADDE 46 – (1) Müşteri lehine, verilmiş ise ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerin

yerine getirilmesi hâlinde Hazine taşınmazı üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu hükümlerine göre yirmi beş yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak
hakkı kurulur.

(2) İrtifak hakkı lehtarının kusuru dışında kamudan kaynaklanan, hakkın tamamen kul-
lanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir im-
kânsızlık durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı hâlinde, irtifak hakkı leh-
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tarının talebi üzerine irtifak hakkı süresi, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık
durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulur.
Dondurulan süre için bedel alınmaz. Sürenin yeniden işlemeye başladığı tarihte alınacak bedel,
dondurulan yıl bedelinin geçen süre kadar sözleşmesinde belirtilen oranda artırılması suretiyle
tespit edilir. Ancak dondurulan yıl için ödenmiş olan bedelin dondurulan süreye isabet eden
kısmı, sözleşmesinde belirtilen oranda artırılmak suretiyle yeni tespit edilen bedelden mahsup
edilir. Dondurulan süre sözleşme süresine eklenir.

Hasılat payları
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmeliğe göre tesis edilen irtifak haklarında, hak lehtarların-

dan hasılat payı alınmaz.
(2) İrtifak hakkı kurulan Hazine taşınmazı üzerinde bulunan bina, yapı ve tesisin tama-

mının veya bir kısmının hak lehtarınca üçüncü kişilere kiraya verilmesi hâlinde; kiracıdan/ki-
racılardan, tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hasılattan hak lehtarına ödenen
kira bedeli düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden yüzde bir oranında pay alınır.

İrtifak hakkı sözleşmesinin sona ermesi ve feshi
MADDE 48 – (1) İrtifak hakkı sözleşmesi, sözleşme süresinin bitiminde sona erer.
(2) Hak lehdarı tarafından; sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın söz-

leşmede öngörülen amaç dışında kullanılması, irtifak hakkı süresi sona ermeden faaliyetin dur-
durulması, üst üste iki yıl irtifak hakkı bedelinin vadesinde ödenmemesi veya her ne sebeple
olursa olsun işletme ruhsatının iptal edilmesi hâlinde İdarenin de görüşü alınarak irtifak hakkı
sözleşmesi defterdarlıkça feshedilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen sebeplerle irtifak hakkının feshi hâlinde hak lehtarından cari
yıl irtifak hakkı bedelinin yüzde yirmi beşi tutarında tazminat alınır ve alınan teminatlar Hazi-
neye gelir kaydedilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa irtifak
hakkı bedeli öncelikle hak lehdarından alınacak tazminata mahsup edilir. Ayrıca irtifak hakkı
sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi hâlinde, diğer kanunlardaki özel hükümler saklı
kalmak kaydıyla Hazine taşınmazı üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda
tazminat veya bedel ödenmeksizin Hazineye intikal eder ve bundan dolayı hak lehtarı tarafından
veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

(4) İrtifak hakkı süresi sona ermeden hak lehtarının faaliyetini durdurması veya irtifak
hakkı sözleşmesinin feshine neden olması hâlinde faaliyetin durdurulduğu veya iptal tarihine
kadar olan irtifak hakkı bedeli ile varsa alınması gereken hâsılat payı tahsil edilir.

(5) Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında ta-
ahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen hak lehdarı hak-
kında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

(6) İrtifak hakkına konu taşınmazın kullanılmasını kısmen veya tamamen ortadan kal-
dıran mücbir sebebin, hak lehtarının kusur veya şahsından kaynaklanmaması hâlinde, irtifak
hakkı tazminat alınmaksızın karşılıklı olarak fesih ve tapudan terkin edilir ve iptal tarihinden
sonraki döneme ait bedeller iade edilir.

Kiralama
MADDE 49 – (1) Kiraya verilecek taşınmazların kira süresi on yıldan çok olamaz.
(2) Kiraya verilen taşınmaz şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre boş olarak müş-

teriye teslim edilir. Teslim edilen taşınmazın üzerinde bulunan her türlü donanım, mefruşat,
eklenti ve bütünleyici parçaların sayısı ve durumu teslim tutanağında belirtilir. Teslim tutanağı
yetkili personel ve müşteri tarafından imzalanır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında kalan Bakanlığa bağlı okul ve eğitim kurumlarında bu-
lunan ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kiralanan kantin, salon, açık alan ve benzeri
yerlere ilişkin kira sözleşmeleri, Bakanlıkça belirlenen eğitim-öğretim dönemi sonu itibarıyla
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fesih tarihinden önceki dönemlere ilişkin bedeller tahsil edilmek suretiyle ve tazminat alın-
maksızın feshedilir. Bu durumda, okul-aile birliği ve işleticiler tarafından herhangi bir hak ve
tazminat talebinde bulunulamaz.

(4) Mülkiyeti Hazineye ait ve Bakanlığa tahsisli taşınmazların üzerindeki okul binala-
rının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçalarının İdare tarafından;
mülkiyeti kamu idareleri ile mahallî idarelere ait olan taşınmazların üzerindeki bina, yapı ve
tesislerinin maliki idareler tarafından kiraya verilmesinde, bunların mevcut hâliyle eğitim ve
öğretim amaçlı kullanılmasının uygun olmaması ve kiralama amacında kullanılabilmesi için
her türlü onarım, restorasyon, rönevasyon gibi (büyük kapsamlı olanlar dâhil) işlemlerin ge-
rekmesi hâlinde bu işlemler İdarenin izni ve uygun göreceği şekilde kiracılar tarafından yapılır.
Kiracılar tarafından bu işlemler sebebiyle ilgili idarelerden herhangi bir hak, bedel ve tazminat
talep edilemez.

Kira sözleşmesinin sona ermesi ve feshi
MADDE 50 – (1) Kira sözleşmesi, sürenin bitimiyle sona erer.
(2) Taşınmaza Bakanlıkça, Maliye Bakanlığınca ya da genel bütçe kapsamındaki diğer

kamu idarelerince ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı, kiracı tarafından; sözleşme hü-
kümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması,
kira dönemi sona ermeden faaliyetin durdurulması, üst üste iki kira bedeli taksitinin vadesinde
ödenmemesi veya kiracı tarafından talep edilmesi ya da her ne sebeple olursa olsun işletme
ruhsatının iptal edilmesi hâlinde sözleşme İdare tarafından feshedilir.

(3) İdarece; ikinci fıkrada belirtilen kiracıdan kaynaklanan sebeplerle kira sözleşmesinin
feshedilmesi hâlinde kiracıdan alınan teminatlar Hazineye gelir kaydedilir ve cari yıl kira be-
delinin yüzde yirmi beşi tutarında ayrıca tazminat alınır. Sözleşmenin feshedildiği tarihten son-
raki döneme ilişkin varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir. Bu
durumda ilgililer tarafından herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulamaz ve taşın-
mazın üzerindeki yapı ve tesisler sağlam ve işler vaziyette Hazineye veya malike intikal eder.

(4) Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında ta-
ahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen kiracı hakkında
Bakanlıkça 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

Tahliye
MADDE 51 – (1) Kiracı veya irtifak hakkı lehdarı; sözleşme süresinin bitiminde derhâl,

sözleşmenin feshi hâlinde ise tebligatı müteakip on beş gün içinde taşınmazı tahliye etmek zo-
rundadır. Kiraya verilen veya irtifak hakkı kurulan taşınmazlardan süresi dolduğu hâlde tahliye
edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzuli olarak
işgal edilen taşınmazların tahliyesi, eğitim-öğretim dönemi de dikkate alınarak İdarenin talebi
üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesine göre bulunduğu yer mülki idare
amirince en geç on beş gün içinde yapılır.

(2) Üzerinde sabit tesis bulunan taşınmazların tahliyesinden ve teslim alınmasından
sonra, eski kiracısı veya fuzuli şagiline bu tesisler kendilerine ait ise yıktırılıp enkazının en geç
otuz gün içinde götürülmesi, aksi hâlde masrafları kendisinden tahsil edilmek üzere yıkım ve
enkaz götürme işinin İdarece veya defterdarlıkça yapılacağı tebliğ olunur. Verilen bu süre so-
nunda tesis yıktırılıp enkaz götürülmediği takdirde masrafları bilahare eski kiracı veya fuzuli
şagilden alınmak üzere bu işlem İdarece veya defterdarlıkça yapılır.

(3) Men’i müdahale ve kal ile ilgili yargı kararlarının icra dairelerince vali veya kay-
makam tarafından verilen tecavüzün önlenmesi ile ilgili kararların infaz memurlarınca uygu-
lanması sırasında gerekli olan araç gereç ve personel kamu idarelerinden sağlanır. Bunun müm-
kün olmaması durumunda yıkım işlemi, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa
göre ihale edilir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Mülkiyeti Kamu İdareleri ile Mahallî İdarelere
Ait Taşınmazlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Ön izin, irtifak hakkı tesisi veya kiralama işlemleri
MADDE 52 – (1) Bakanlık tarafından, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında eğitim

ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere dershaneler lehine irtifak hakkı tesis edilmesine
veya kiraya verilmesine ihtiyaç duyulan ve bu amaçla maliki idareden talep edilen mülkiyeti
kamu idareleri ile mahallî idarelere ait taşınmazlar hakkında yapılacak ön izin, irtifak hakkı
veya kiralama işlemleri, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde taşınmazın
maliki kamu idaresi tarafından yürütülür ve bu işlemlerden elde edilecek gelirler de maliki ka-
mu idaresine aittir.

(2) Maliki kamu idaresince uygun görülmesi hâlinde, mülkiyeti kamu idareleri ile ma-
hallî idarelere ait taşınmazların 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45 inci
maddesine göre bu Yönetmelik amaçlarında kullanılmak üzere bedelsiz olarak Hazineye devre-
dilerek tapuda Hazine adına tescil edilmesi durumunda tapuda Hazine adına tescil edilen bu
taşınmazlar hakkında yapılacak ön izin ve irtifak hakkı işlemleri ilgili defterdarlıklarca, kira-
lama işlemleri ise İdarece yürütülür.

(3) Mülkiyeti kamu idareleri ile mahallî idarelere ait taşınmazlardan Hazine ile paylı
olanlara ilişkin olarak yapılacak ön izin, irtifak hakkı veya kiralama işlemleri hakkında da
ikinci fıkra hükümleri uygulanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sürelerin hesabı
MADDE 53 – (1) Sürelerin hesaplanmasında, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan

hâllerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Tebligat
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde yapılacak tebliğler

hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Yönetmeliğin ekleri
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak kullanılacak şartname

ve sözleşmeler bu Yönetmeliğe eklenmiş ve aşağıda sayılmıştır:
a) Kira Şartnamesi (EK-1).
b) Kira Sözleşmesi (EK-2).
c) Ön İzin Sözleşmesi (EK-3).
ç) İrtifak Hakkı Şartnamesi (EK-4).
d) İrtifak Hakkına İlişkin Resmî Senede Yazılacak Hükümler (EK-5).
Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 56 – (1) İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması

sırasında;
a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yol-

larla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
b) İhalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve is-

tekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin
doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşeb-
büs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken İdareye
zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması ya da teslimi sırasında hileli malzeme, araç
veya usuller kullanmak,

yasaktır.
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İhaleden yasaklama
MADDE 57 – (1) 56 ncı maddede belirtilen fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki

olmuşsa bunları yapanlar, ihaleyi yapan idarelerce ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi, fiil
veya davranışlarının özelliğine göre bu idareler tarafından, haklarında bir yıla kadar kendi ida-
relerinin ihaleleri dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bütün ihalelere
katılmaktan yasaklama kararı verilir.

(2) Üzerine ihale yapıldığı hâlde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleş-
me yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme
ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müşteriler hakkında da ihaleyi yapan
idareler tarafından, haklarında bir yıla kadar duruma göre sadece idareleri tarafından yapılan
bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

(3) Yasaklama kararları ihaleyi yapan idare tarafından Resmî Gazete’de ilan ettirilir.
(4) Haklarında yasaklama işlemi yapılmış kişilerin sermayesinin çoğunluğuna sahip

bulunduğu tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.
(5) İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla kar-

şılaştıkları takdirde gereğinin yapılması için bu durumu en geç bir ay içinde yetkili birimlerine
bildirmekle yükümlüdürler.

Görevlilerin sorumluluğu
MADDE 58 – (1) İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile diğer ilgililerin, görevlerini

kanunî gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları veya taraflardan birinin zararına yol açacak
ihmal veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti hâlinde haklarında disiplin cezası uy-
gulanacağı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Tarafların
bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerinden tahsil edilir.

Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gi-

dermeye Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Denetim ve yaptırımlar
MADDE 60 – (1) İdare, defterdarlık, kamu idareleri veya mahalli idareler; ön izin ver-

dikleri, irtifak hakkı tesis ettikleri veya kiraya verdikleri taşınmazların üzerindeki yapı ve tesisleri
kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

(2) Yatırımı devam eden tesisler için yapılan denetimlerde termin planına veya projeye
uygun hareket edilmediğinin tespiti hâlinde Bakanlığın uygun görüşü alınması şartıyla İdare,
defterdarlık, kamu idareleri veya mahalli idareler tarafından; yatırımın termin plana veya pro-
jeye uygun hâle getirilmesi için bir yıl süre verilebilir. Bu sürenin yetersiz kalması durumunda
İdare, defterdarlık, kamu idareleri veya mahalli idareler tarafından Bakanlığın uygun görüşü
alınması şartıyla termin plan veya proje revize edilebilir.

Uygulanacak hükümler
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 8/2/2007 tarihli ve

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Ka-
nunu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 11/1/2011 tarihli ve
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanı

birlikte yürütür.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI

ODASI SERBEST ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL,

MESLEKİ DENETİM VE EN AZ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2002 tarihli ve 24769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-

hendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro

Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(g), (h), (r), (t) ve (u) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“g) Serbest Şehircilik Bürosu (SŞB): Serbest Şehircilik Hizmeti yapmak üzere odaya

kayıt ve tescilini yaptırmış, amacı, konusu ve kuruluş yapısı Serbest Şehircilik Hizmeti yap-

maya uygun, vergiye tabi gerçek kişi, tüzel kişi ve kuruluşları,”

“h) Serbest Şehircilik Bürosu Kayıt Belgesi (BKB): Yönetmelikte belirlenen belgeler

karşılığı, Serbest Şehircilik Bürosuna, ilk tescil kayıt işlemi süreci tamamlandığında, bir defaya

mahsus olarak ücret karşılığı düzenlenen belgeyi,”

“r) Serbest Şehirci Oda Üye Belgesi: Odaya kayıt ve tescilini yaptırmış, Oda yönetme-

liklerine uygun çalışma yürüten Serbest Şehircilik Bürolarının Yetkili Serbest Şehircisi olarak

görev yapan şehir plancılarına İmar Planı Yapımı Yeterlilik Belgesi almak, belge yenilemek,

süre uzatımı yapmak amacıyla, ilgili bakanlığa hitaben yazılan, ilgilinin Oda üyesi olduğunu

ve Oda yönetmeliklerine uygun serbest şehircilik hizmetlerini yürüttüğünü belirten ve ücreti

karşılığı düzenlenen belgeyi,”

“t) Sicil Durum Belgesi: Mesleki Denetim Uygulaması aşamasında her iş için ayrı ayrı

düzenlenen ve serbest şehircilik hizmetini veren yetkili serbest şehirci üyenin sicil durumuna

ilişkin bilgileri içeren, ücreti karşılığı düzenlenen ve plan onama kurumuna yapılan işle birlikte

verilen belgeyi,”

“u) Müellif: 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plan Yapı-

mını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik uyarınca müellif niteliğine

sahip olan Yetkili Serbest Şehirciyi,”

“ü) Aşırı düşük bedel: Kamu ihaleleri ile üstlenilecek Serbest Şehircilik Hizmetlerinde

Oda Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen aşırı düşük bedel değerleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ilk

cümlesi ile (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aşağıdaki koşulları taşıyan gerçek kişi,tüzel kişi ve kuruluşlar Serbest Şehircilik Bürosu olarak

kayıt ve tescil edilir.”

“c) Faaliyetleri arasında emlak komisyonculuğu gibi gayrimenkulun satışı ya da kira-

lanmasına yönelik faaliyetler bulunan serbest şehircilik bürolarının tescili yapılmaz.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yetkili Serbest Şehirciler için, statüsüne uygun imza sirküleri, sosyal güvenlik ku-

ruluşu belgesi, gereğinde ilgili bakanlık tarafından verilen İmar Planı Yapımı Yeterlilik Belgesi,”

“Kamu kurumlarında, çoğunluk hissesi kamuya ait şirketlerde memur, sözleşmeli me-

mur ya da işçi statüsünde çalışanlar Yetkili Serbest Şehirci olarak görev üstlenemez, Serbest

Şehircilik Bürosunun sahibi ya da ortağı olamazlar. Seçimle göreve gelen şehir plancılarının

sahibi ya da ortağı olduğu serbest şehircilik büroları, şehir plancısının seçilmiş olduğu idarenin

onay kurumuna, üstlenilen şehircilik hizmetlerini onaylatmak üzere sunamazlar ve görevli ol-

duğu idareye danışmanlık hizmeti veremezler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Gerekli belgeler vergi kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Odaya iletilir.

Odada tutulan kütüklere sicil numarası ve il kodunu içeren bir numarayla kaydedilen Serbest

Şehircilik Bürosuna bir ay içerisinde Büro Kayıt Belgesi gönderilir. Bu belge işyerinin görünür

bir yerine asılır. Büro Tescil Belgesi yerine kullanılmaz. Sadece Odaya ilk kayıt sürecine dair

bilgileri gösteren belgedir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Tescil yenileme başvurusu, bir önceki yıla ait tamamlanan ve devam eden Serbest Şe-

hircilik Hizmetleri ve diğer tüm iş ve işlemlere ait bilgilerin yer aldığı Oda Bilgi Sistemindeki

fatura çizelgesinin ve Tescil Yenileme Formunun doldurulması ile yapılır. Formda yer alan bil-

giler bu aşamada yıl içinde düzenlenmiş tüm fatura veya serbest meslek makbuzları ile karşı-

laştırılarak kontrol edilir.”

“Tescil yenileme işlemi, gerekli işlemlerin yapılması ve evrakların teslim edilmesi ile

tamamlanır. Süresi içinde tescil yenileme işlemini yaptırmayan serbest şehircilik bürosunun

tescil yenileme ücreti; ilk ay için iki katı, sonraki aylar için kanuni gecikme zammı eklenerek

tahsil edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Serbest şehircilik bürosu kapatıldığında, Serbest Şehircilik Bürosunun ortakları

arasında hisse devri nedeniyle herhangi bir yetkili serbest şehirci kalmadığı durumlarda veya

iştigal alanlarından planlama faaliyetleri çıkarıldığında tescil kapatma başvurusu 30 gün içinde

Odaya bildirilir. Serbest şehircilik bürosu kapatıldığında, ilişiğin kesildiğini gösterir belge ve

son tescil işleminden kapatma tarihine kadar düzenlenen fatura veya serbest meslek makbuz-

larını Odaya süresi içinde bildirmek ve geçmiş dönemlere ait MDU ve varsa tescil yenileme

eksikliklerini gidermek zorundadır. Aksi takdirde, güncel tescil yenileme ücretinin her yıl için

ayrı ayrı % 25`i kadar bedel alınır. Ölüm, kalıcı hastalık gibi mücbir durumlarda, Serbest Şe-

hircilik Bürosu Yönetim Kurulu Kararı ile re'sen kapatılır.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Mesleki Denetim Uygulaması sonuçları, Plan Denetim Formuna 1 (bir) nüsha olarak

işlenir ve Serbest Şehircilik Bürosuna verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Faturası kesilen fakat devam eden iş olarak bildirilen Serbest Şehircilik Hizmetlerinin;

söz konusu hizmetin plan yapımına ilişkin fatura kesimi sonrasında proje kayıt numarasının

alınması, Onaya sunulmadan önce ise Oda birimlerine teslim edilerek Mesleki Denetim Uy-

gulamasının yaptırılması gerekmektedir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki “GÖRÜLMÜŞTÜR” ibaresi

“KAYDEDİLMİŞTİR” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Kamu İhale Kanunu çerçevesinde üstlenilen serbest şehircilik hizmetlerinin ve işve-

renle yapılarak 30 gün içinde Odaya bildirilen sözleşmelere göre yapılan serbest şehircilik hiz-

metlerinin mesleki denetim ücreti sözleşme tarihinde geçerli olan şehircilik hizmeti türü üze-

rinden maktu ücrete göre hesaplanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 – Bu Yönetmelikte tanımlanan sınırlar içerisinde Serbest Şehircilik Hiz-

metini yapmaya, sicil durumunda herhangi bir sorun olmayan yetkili serbest şehircilerin sahibi

veya ortağı olduğu, Odamıza kayıtlı ve tescilli Serbest Şehircilik Büroları yetkilidir. Bu yetki

tüm ülke çapında geçerlidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 25 – Bu Yönetmeliğin ücretli çalışanlarla ilgili hükümlerine uymayan Serbest

Şehircilik Büroları, Yönetmelik hükümlerine uymaları için yazılı olarak uyarılırlar. 15 gün

içinde düzeltme yoluna gidilmezse, Serbest Şehircilik Bürosunun sahibi ve ortağı olan yetkili

serbest şehircileri Oda Yönetim Kurulu tarafından Onur Kuruluna sevk edilerek büronun faali-

yetleri durdurulur ve tescili yenilenmez.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bu Yönetmelik doğrultusunda Mesleki Denetim Bilgi Formu, Serbest Şehircilik

Bürosu Başvuru ve Kayıt Formu, Büro Tescil Belgesi, Sicil Durum Belgesi, Serbest Şehirci

Oda Üye Belgesi, Mesleki Denetim Uygulaması Birim Değerleri Tablosu, En Az Ücret Tablosu,

Mesleki Denetim Yönergesi ve benzeri bütün dokümanları hazırlamaya, bunları değişen ko-

şullara göre yenilemeye, Oda yayınlarında duyurmaya ve tescilini yenilemiş Serbest Şehircilik

Bürolarına uygun yöntemlerle göndermeye, bunları uygulamaya,”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların ge-

rektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan

lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Azami süre: Yüksek lisans öğreniminde altı yarıyıl, doktora öğreniminde ise yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on

dört yarıyıllık süreyi,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve yüksek lisans tezi, doktora tezi, sanatta

yeterlik tezi ve uygulaması gibi tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yö-

netim kurulu tarafından atanan öğretim üyeleri, doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğ-

retim görevlilerini,

e) Doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik komitesi: Program yürütme kurulunun önerisi

enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı

ile kurulan, üç yıl süreyle görev yapan, Üniversitenin öğretim üyeleri içinden seçilen beş üye-

den oluşan ve yeterlik/ön yeterlik sınavlarını düzenleyen ve yürüten komiteyi,

f) Enstitü: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan ilgili

enstitüyü,

g) Enstitü anabilim/anasanat dalı: Enstitüde eğitim programı bulunan ilgili anabilim

dalını,

ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim ya da anasanat da-

lının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve

doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan ilgili kurulu,

Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                 25 Şubat 2017 – Sayı : 29990



h) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan ana-
bilim/anasanat dalı başkanını,

ı) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-
titüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlarını,

i) Enstitü yönetim kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gös-
terilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden
oluşan ilgili kurulu,

j) Eş danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci da-
nışmanı,

k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

l) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir
dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması ya da labo-
ratuvar saatinin yarısının toplamını,

m) Öğrenci kabul komisyonu: Her akademik yarıyıl öncesi program yürütme kurulu
ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla
onaylanan Üniversitenin öğretim üyeleri içinden seçilen en az üç asil ve iki yedek öğretim
üyesi ve/veya doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlisinden oluşan komis-
yonu,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
o) Program: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sa-

yıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik sınavı,
tez ve uygulamalarını,

ö) Program akademik kurulu: Aynı enstitü anabilim/anasanat dalında birden çok prog-
ram olduğu durumlarda her program için kurulan kurulu,

p) Program koordinatörü: Program akademik kuruluna ve yürütme kuruluna başkanlık
eden öğretim üyesini,

r) Program yürütme kurulu: Üç veya beş kişiden oluşan ve üç yıl süreyle görev yapmak
üzere kurulan, ilgili lisansüstü programın yürütülmesinden sorumlu olan ilgili kurulu,

s) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ş) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,
t) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,
u) Tez izleme komitesi: Doktora ve sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrencinin

tez çalışmasını izleyen komiteyi,
ü) Tez jürisi: Tezli yüksek lisans doktora ve sanatta yeterlikte öğrencinin tez çalışma-

sındaki başarı durumunu belirleyen jüriyi,
v) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,
y) Yeterlik sınavı: Doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilerin kayıtlı ol-

dukları programlardaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup
olmadığının belirlendiği sınavı

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve/veya tezsiz olmak üzere iki şekilde

yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato

tarafından belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin koşullar Senato ta-

rafından belirlenir.

(3) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,

bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü

lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(4) İkinci öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu

programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini ka-

zanmasını sağlamaktır. Bu program; sekiz adet dersten az olmamak kaydıyla en az yirmi dört

kredilik dersler ile kredisiz dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Sanatla ilgili

programlarda ayrıca uygulama çalışması da aranır.

Süre

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda

tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde programın öngördüğü başarı koşullarını/öl-

çütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya

tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında danışmanlık yapacak olan öğretim

üyelerinin çalışma konuları ilgili programlar tarafından ilan edilir.

(2) Danışmanlık yapacak öğretim üyesi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir.

(3) Kayıt olan öğrencilerin danışman atama işlemlerinin nasıl yapılacağı Senato tara-

fından belirlenir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda ikinci bir danışman, eş danış-

man olarak atanabilir.

(5) Danışman; Üniversitede, ilgili anabilim/anasanat dalında görev yapan öğretim üye-

leri arasından seçilir.

(6) Danışman değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın program yürütme kuruluna

yazılı başvurusu, danışmanın, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yö-

netim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.
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(7) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışman atanıncaya

kadar program yürütme kurulu tarafından, danışman atanması sonrasında ise danışman tara-

fından yürütülür.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun bi-

çimde yazılan ve danışmanınca onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazıldığı

danışmanınca onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans

tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini

tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı

raporunu alarak tezle birlikte Enstitüye sunar. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti

halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tezin enstitüye tesliminden itibaren bir hafta içinde, program

yürütme kurulu önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ile enstitüye iletilir ve enstitü

yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yüksek-

öğretim kurumundan olmak üzere üç kişiden oluşur. Eş danışman olması durumunda jüri, en

az ikisi Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim

kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur. En fazla bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları

dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan ilgili konuda doktora/sanatta yeterlik unvanına

sahip uzmanlardan seçilebilir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde

toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-

cevap bölümünden oluşur.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birli-

ğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca

tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tez çalışması başarısız bulunan öğrencilere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans

programının ders kredi yükü ve dönem projesi gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz

yüksek lisans diploması verilir. Bu değişikliğin nasıl yapılacağı Senato tarafından belirlenir.

(8) Yüksek lisans mezuniyet şartları Senato tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, ge-

rekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra Senatonun belirlediği tez yazım kılavuzuna göre

yazılmış ve ciltlenmiş bir kopya yüksek lisans tezini ve tezin iki elektronik kopyasını tez da-

nışmanının kabul yazısıyla birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye

teslim eder. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,

öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği

kesilir.
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(2) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye Senatoca uygun

görülen tezli yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin

tamamladığı enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet

tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulu-

nan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği

tez sınavı tarihidir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az, kırk krediden fazla olmamak

koşuluyla en az on adet en fazla on üç adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem

projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarı-

yılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

Birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı süre ve ders yükleri

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç

yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programındaki ders yükleri, süre ve mezuniyet ile ilgili diğer

şartlar Senato tarafından belirlenir.

İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı süre ve ders yükleri

MADDE 13 – (1) İkinci öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans öğretimi

yürütülebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sü-

renin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir.

(3) Süre ve mezuniyet ile ilgili diğer şartlar Senato tarafından belirlenir.

Danışman atanması

MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı

her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir

öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç

birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 15 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin me-

zuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilir ve tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim/anasanat

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-

dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-

ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-

lerin yerine sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 16 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda

hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmesi,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir

krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve

tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için ise toplam kırk iki kre-

diden az olmamak koşuluyla on dört adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez ça-

lışmasından oluşur.

(3) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir.

(4) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yirmi dört kredilik

dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans

programına geçiş Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır. Gerekli kredili dersleri azami süre içinde tamamlamayan öğrencilerin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.
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Tez danışmanı atanması

MADDE 18 – (1) Doktora programında danışmanlık yapacak olan öğretim üyeleri ve

çalışma konuları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili programlar tarafından

ilan edilir.

(2) Doktora öğrencisi, çalışmak istediği tez konusu ve danışmanını belirten bir dilekçe

ile program yürütme kuruluna başvurur. Program yürütme kurulu, danışmanın onayını alarak,

enstitü anabilim dalı başkanı görüşü ile birlikte enstitü yönetim kuruluna sunar. Danışman atan-

ması enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda eş

danışman; danışman önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anabilim dalı başkanının uygun

görüşü ile enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine da-

nışman öğretim üyelerinin, program yürütme kurulunun ve enstitü anabilim dalı başkanının

görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Yeterlik sınavı

MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel

konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarının sonunda olmak üzere yılda iki kez ya-

pılır. Kredilerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan yüksek lisans de-

recesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan

öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Girmediği

takdirde başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci, yeterlik sınavına girmediği

takdirde başarısız sayılır.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Yeterlik sınavları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre doktora yeterlik komi-

tesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Tez izleme komitesi

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi,

program yürütme kurulunun ve enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yö-

netim kurulu kararı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin oluşturulması ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tez önerisi savunması

MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

enstitüye ve tez izleme komitesine sunar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.
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(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul

veya ret kararı verir ve karar bir tutanak ile üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tez izleme komi-

tesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddine salt çoğunlukla

karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt ço-

ğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç

gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen, savunma yapmayan veya tez

önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir

durumda program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının onayı ve enstitü

yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez izleme komitesi seçilebilir. Programa aynı danışmanla

fakat yeni bir tez konusu ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanını ve tez ko-

nusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde yeniden tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisinin süresi içinde iki defa üst üste verilmemesi veya tez izleme komitesi

tarafından iki defa üst üste başarısız bulunulması durumunda öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 22 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci; enstitüye, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez, tez çalışmasının gelişmesi ile

ilgili yazılı bir rapor sunar ve bu raporu takip eden yirmi bir gün içerisinde tez izleme komitesi

önünde savunur. Bu raporda tez konusu ile ilgili yaptığı çalışmaları ve yapacağı çalışma planını

belirtir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir

ve bir tutanakla program yürütme kurulu aracılığı ile enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme

komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 23 – (1) Öğrenci, Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzu esaslarına uygun

şekilde hazırladığı tezini, danışmanının görüşü ile birlikte enstitüye teslim eder.

(2) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazıldığı

danışmanınca onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tezinin

savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini ta-

mamlayarak danışmanına sunar. Danışman, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı

raporunu alarak tezle birlikte Enstitüye sunar. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti

halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Doktora tez jürisi, program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. Jüri, tez izleme ko-

mitesini de kapsayacak şekilde en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi

olmak üzere beş üyeden oluşur. En çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum

ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. Enstitü yönetim

kurulu, ayrıca birisi Üniversiteden, diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim

üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer.
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(4) Tez çalışması eş danışmanla yapılıyor ise jüri, en az üçü Üniversite dışından olmak

üzere yedi üyeden oluşur.

(5) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama

gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü

müdürlüğüne bildirirler.

(6) İlgili enstitü, tezi iki hafta süre ile incelemeye tabi tutar ve bunu Rektörlüğe, fakül-

telere ve diğer enstitülere ilan edilmek üzere duyurur. Bu süre içinde gelen tezle ilgili yazılı

görüşler enstitü müdürlüğünce jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(7) Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek

tez hakkında hazırladıkları kişisel raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren

en geç yirmi bir gün içinde enstitü müdürlüğüne verirler. Bu süre sonunda raporunu teslim et-

meyen jüri üyelerinin yerine yedek jüri üyeleri görevlendirilir. Raporunu süresi içerisinde sun-

mayan öğretim üyesinin gerekçelerini enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi gerekir.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri danışmanın

önerisi ile enstitülerce belirlenir ve jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(9) Tez sınavından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında oy çok-

luğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bir tutanakla belgelenir. Ayrıca

doktora tezini ve sınavı değerlendiren bir ortak rapor düzenler. Tezin oy çokluğuyla kabul edil-

mesi durumunda ret oyu veren jüri üyelerinin görüşleri ile diğer jüri üyelerince bu görüşlere

verilen cevaplar da bu raporda yer alır.

(10) Jüri tarafından program yürütme kuruluna iletilen ortak rapor ve tutanak, program

koordinatörü ve anabilim dalı başkanlığının onayıyla tez sınavını izleyen üç gün içinde ensti-

tüye bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme

kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak danışmanının onayıyla enstitüye

teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Düzeltme süresi sonunda dü-

zeltilmiş tezini teslim etmeyen veya düzeltilmiş tezini teslim ettikten sonraki savunma sınavı

sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar

için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri

gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(12) Doktora öğreniminde mezuniyet şartları Senato tarafından belirlenir.

Doktora diploması

MADDE 24 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci gerekli

düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna göre

yazılmış ve ciltlenmiş bir kopya doktora tezini ve tezin iki elektronik kopyasını tez danışma-

nının kabul yazısıyla birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim

eder. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu

koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-

rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği ke-

silir.
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(2) Enstitü yönetim kurulu tarafından jüri raporları doğrultusunda kabul edilen ve tezi

biçim yönünden uygun bulunan öğrencinin, doktor unvanı almaya hak kazanması için Senato

tarafından belirlenen mezuniyet şartını sağlaması gerekir. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği

tez sınavı tarihidir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki

programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı ve

sanat dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı

ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını amaçlar. Sa-

natta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin ve birlikte sunulacak olan uygulamalı sergi,

bireysel icra, gösteri, temsil ve benzeri çalışmaların;

a) Sanat dalına yenilik getirme,

b) Yeni bir sanatsal yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam en az

yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve

tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için ise toplam en az kırk

iki krediden az olmamak koşuluyla on dört adet ders, proje, sergi, resital, konser, gösteri, temsil

ve benzeri uygulamalar ile ön yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ve uygulama çalışmalarından oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programları yurt içi ve yurt dışı entegre sanatta yeterlik programları

şeklinde de düzenlenebilir.

(4) Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yirmi bir kre-

dilik dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek li-

sans programına geçiş esasları Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-

kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Sanatta yeterlik programını azami süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.
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(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde ba-

şarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje

yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması

verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programında danışmanlık yapacak olan öğretim üye-

leri ve çalışma konuları ilgili programlar tarafından ilan edilir. Danışman ataması en geç ikinci

dönem sonuna kadar yapılır.

(2) Sanatta yeterlik öğrencisi, çalışmak istediği tez konusu ve danışmanını belirten bir

dilekçe ile program yürütme kuruluna başvurur. Program yürütme kurulu, danışmanın onayını

alarak, enstitü anabilim dalı başkanı görüşü ile birlikte enstitü yönetim kuruluna sunar. Danış-

man atanması enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda eş

danışman; danışman önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anabilim dalı başkanının uygun

görüşü ile enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine da-

nışman öğretim üyelerinin, program yürütme kurulunun ve enstitü anabilim dalı başkanının

görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 28 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım

kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını

jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-

malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.

Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.

Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-

lerine gönderir. Rapordaki verilerde bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar ve-

rilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-

nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı

olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu

dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı

olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması

durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer

alabilir.
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının

sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-

leyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız

bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında

düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi,

proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.

Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğren-

cinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş

olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı ola-

mayanlar için talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans

diploması verilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması

MADDE 29 – (1) Öğrenci, Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzu esaslarına uygun

şekilde hazırladığı tezini, danışmanının görüşü ile birlikte enstitüye teslim eder.

(2) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazıldığı

danışmanınca onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanatta yeterlik

tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini

tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile

birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı ra-

porunu alarak tezle birlikte danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde bir inti-

halin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna

gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik tez jürisi, program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. Jüri en az ikisi

başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş üyeden oluşur. Sanatta

yeterlik sınavında danışmanın oy hakkı vardır. En çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları

dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir.

Enstitü yönetim kurulu, ayrıca birisi Üniversiteden, diğeri ise başka bir yükseköğretim kuru-

munun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer.

(4) Tez çalışması eş danışmanla yapılıyor ise jüri, en az üçü Üniversite dışından olmak

üzere yedi üyeden oluşur.

(5) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama

gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü

müdürlüğüne bildirirler.
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(6) İlgili enstitü, tezi iki hafta süre ile incelemeye tabi tutar ve bunu Rektörlüğe, fakül-

telere ve diğer enstitülere ilan edilmek üzere duyurur. Bu süre içinde gelen tezle ilgili yazılı

görüşler enstitü müdürlüğünce jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(7) Jüri üyeleri adayın sunduğu sanatta yeterlik tezini, bilimsel ve biçimsel yönden in-

celeyerek tez hakkında hazırladıkları kişisel raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten

itibaren en geç yirmi bir gün içinde enstitü müdürlüğüne verirler. Bu süre sonunda raporunu

teslim etmeyen jüri üyelerinin yerine yedek jüri üyeleri görevlendirilir. Raporunu süresi içeri-

sinde sunmayan öğretim üyesinin gerekçelerini enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi

gerekir.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sanatta yeterlik tez sınavının tarihi ve yeri da-

nışmanın önerisi gözetilerek enstitü tarafından belirlenir, jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(9) Tez sınavından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında oy çok-

luğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bunu bir tutanakla belgeler. Ay-

rıca sanatta yeterlik tezini ve sınavı değerlendiren bir ortak rapor düzenler. Tezin oy çokluğuyla

kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyelerinin görüşleri ile diğer jüri üyelerince bu

görüşlere verilen cevaplar da bu raporda yer alır.

(10) Jüri tarafından program yürütme kuruluna iletilen ortak rapor ve tutanak, program

koordinatörü ve anabilim dalı başkanlığının onayıyla tez sınavını izleyen üç gün içinde ensti-

tüye bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme

kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak danışmanının onayıyla enstitüye

teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi

kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Lisans derecesi ile sanatta yeterliğe kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olama-

yanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve

benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(12) Sanatta yeterlik öğreniminde mezuniyet şartları Senato tarafından belirlenir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, Se-

nato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ciltlenmiş bir kopya sanatta

yeterlik tezini ve tezin iki elektronik kopyasını tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte tez

sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde enstitüye teslim eder. Öğrencinin mezuniye-

tine karar verilmesi için, sanatta yeterlik tezinin bu fıkrada belirtilen şekilde teslim edilmesi

gerekir.

(2) Enstitü yönetim kurulu tarafından jüri raporları doğrultusunda kabul edilen ve tezi

biçim yönünden uygun bulunan öğrenciye, Senato tarafından belirlenen mezuniyet şartını da

sağladığı takdirde sanat dalının özelliğine göre alanını belirleyen ve öğrencinin izlemiş olduğu

enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunan sanatta yeterlik diploması verilir.

Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Hazırlık Programı, Kredi Sistemi ve Özel Öğrenci Kabulü

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 31 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında eksikliklerini gidermek

amacıyla;

a) Lisans derecesi başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda olan aday-

lara,

b) Lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olan yüksek li-

sans programı adaylarına,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumların-

dan olan doktora programı adaylarına,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları doktora programından farklı alanda

olan adaylara,

Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilimsel hazırlık programı uygulana-

bilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-

sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan

derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statü-

sünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Lisansüstü programa kabul edilen öğ-

rencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet

verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Lisansüstü programa başvuru koşulları, kontenjan, kabul ve kayıt

MADDE 33 – (1) Lisansüstü programa başvuru koşulları, kontenjanlar, ön kayıt, kabul

ve kesin kayda ilişkin süreçler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Senato tarafından dü-

zenlenir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ve li-

sansüstü programlarına kabul için adaylarda aranacak nitelikler program türüne bağlı olmak

üzere, Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 34 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü

programda en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçe-

vesinde yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 35 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul ko-

şulları, program yürütme kurulu ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ens-

titü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
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Lisansüstü programlara kayıt, kayıt yenileme, süre ve katkı payı

MADDE 36 – (1) Üniversitede başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim yapma

hakkı elde eden adaylar kayıtlarını, akademik takvimde belirlenen süre içinde Senato tarafından

belirlenen esaslara göre yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul

edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak

işlem yapılır.

(2) Lisansüstü öğrencileri her yarıyıl başında, Senato kararlarına göre kayıtlarını yeni-

lerler.

(3) Bilimsel hazırlık öğretiminin birinci yılının sonunda, bilimsel hazırlık derslerini ta-

mamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisansüstü eğitimde kayıt yenileme esasları Senato tarafından belirlenir.

(5) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim

ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri enstitü

yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini öde-

meyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Eğitim ve öğretim başladıktan sonra, öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini

yatırmış olan fakat daha sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan-

ların o yarıyılda ödemiş oldukları öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(7) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan

öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği Üniversiteler ara-

sındaki protokolle belirlenir.

Derslerin açılması ve ders sorumlulukları

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yö-

nelik olan uzmanlık alan dersleri kredisiz olarak açılır. Uzmanlık alan derslerinin ders yükü,

Senato tarafından belirlenir. Öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı dönem başından itibaren

her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zo-

rundadır. Uzmanlık alan dersleri tez çalışması süresince devam eder. Tez çalışmasının iki da-

nışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri ilk danışman tarafından açılır.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 38 – (1) Lisansüstü programların ölçme ve değerlendirilmesinin amacı; prog-

ramlar için belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleşme düzeylerini tespit ederek sisteme geri bes-

leme yapmak, kalitenin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

(2) Lisansüstü düzeyindeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Prog-

ram akademik kurulunda ilgili dersi verecek öğretim üyesinin bulunmaması durumunda, prog-

ram yürütme kurulu ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü

yönetim kurulunun onayı ile doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerine,

Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor ünvanlı uzmanlara ve sanatçı

öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.

(3) Programların ölçme ve değerlendirmesi, her program için Senato tarafından belir-

lenen koşullar çerçevesinde yapılır.
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Kredi sistemi

MADDE 39 – (1) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının

toplamıdır.

(3) Lisansüstü bir dersin AKTS kredisi, Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde ye-

dinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-

kinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder.

(4) AKTS kullanımı ile ilgili temel esaslar enstitü yönetim kurulu önerisiyle Senato ta-

rafından belirlenir.

İzin

MADDE 40 – (1) Lisansüstü eğitiminde verilebilecek izinler ile ilgili hususlar Senato

tarafından belirlenir.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 41 – (1) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları,

derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, öğrencilerin alması gereken ders türleri ve

diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 42 – (1) Lisansüstü öğretimi Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce dille-

rinde yapılır. Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam

kredilerinin en az %30'unu İngilizce verilen derslerden almak zorundadırlar. Değişim prog-

ramları çerçevesinde, eşdeğerliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde alınan dersler İngilizce

ders kapsamında değerlendirilir.

Lisansüstü programların yürütülmesi

MADDE 43 – (1) Lisansüstü programları anabilim dalı başkanlıklarına bağlı olarak

program yürütme kurullarınca yürütülür. Bu konu ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 16/1/2014 tarihli ve 28884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

25 Şubat 2017 – Sayı : 29990                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/5)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Korteks Mensucat ve Sanayi Anonim

Şirketi tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti,
Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cum-
huriyeti menşeli/çıkışlı “poliesterlerden kısmen çekimli iplik” ürününün ithalatına ilişkin olarak
önlemin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasla-
rının belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyetini,
ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
e) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,
f) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,
g) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
ğ) Korteks: Korteks Mensucat ve Sanayi Anonim Şirketini,
h) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
ı) POY: Poliesterlerden kısmen çekimli iplikleri,
i) Tayland: Tayland Krallığını,
j) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
k) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,
l) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Başvuru ve mevcut durum
MADDE 4 – (1) 27/6/2000 tarihli ve 24092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2000/7) ile 5402.33 GTP altında sı-
nıflandırılan “poliesterlerden tekstüre iplikler”in Hindistan menşeli olanlarına yönelik olarak
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CIF ithalat bedelinin %6,8 ile %20,3’ü arasında değişen oranlarda; Çin Tayvanı menşeli olan-
larına yönelik olarak CIF ithalat bedelinin %9,9 ile %28,6’sı arasında değişen oranlarda; Güney
Kore menşeli olanlarına yönelik olarak ise CIF ithalat bedelinin %33,7’si oranında dampinge
karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlemlerin yürürlük süreleri, 21/12/2006
tarihli ve 26383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/31) ile tamamlanan NGGS sonucunda uzatılmıştır. Bahse konu
önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce başlatılan NGGS neticesinde, 27/11/2012 tarihli
ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22) vasıtasıyla Hindistan ve Çin Tayvanı’na karşı yürürlükte bulunan
mezkur önlemlerin yürürlük süreleri uzatılırken, Güney Kore’ye yönelik önlem, yürürlük sü-
resinin dolması neticesinde 21/12/2011 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.

(2) 31/12/2008 tarihli ve 27097 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/41) ile bahse konu
ürünlerin ÇHC menşeli olanlarına yönelik olarak 268 ABD Doları/Ton ile 351 ABD Doları/Ton
arasında değişen tutarlarda, Endonezya menşeli olanlarına yönelik olarak 48 ABD Doları/Ton
ile 240 ABD Doları/Ton arasında değişen tutarlarda, Tayland menşeli olanlarına yönelik olarak
198 ABD Doları/Ton ile 300 ABD Doları/Ton arasında değişen tutarlarda; Malezya menşeli
olanlarına yönelik olarak 276 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önlemler yürürlüğe
konulmuştur. 17/12/2014 tarihli ve 29208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/41) ile tamamlanan NGGS sonucunda
ilgili ürünlerin ÇHC, Endonezya ve Malezya menşeli olanlarına karşı yürürlükte bulunan ön-
lemlerin yürürlük süreleri uzatılmış; Tayland menşeli olanlarına karşı yürürlükte bulunan önlem
ise yürürlük süresinin dolması neticesinde 31/12/2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.

(3) 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/40) ile söz konusu ürünlerin Tayland
menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ithalat bedelinin %6,88 ile %37,69’u arasında değişen
oranlarda, Vietnam menşeli olanlarında ise CIF ithalat bedelinin %34,81 ile %72,56’sı arasında
değişen oranlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur.

Başvuru konusu ürün

MADDE 5 – (1) Başvuru konusu ürün 5402.46 GTP altında tasnif edilen “POY”dur.
(2) Bahse konu GTP ve madde ismi, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette de-

ğildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonun-

da ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel
teşkil etmez.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6 – (1) Başvuru sahibi Korteks firması, “poliesterlerden tekstüre iplikler”
ürününe yönelik dampinge karşı önlemlerin alınmasını müteakip yurt dışından söz konusu ürün
imalatı yapan makinalar tedarik eden ithalatçı firmaların, POY ithal edip “poliesterlerden teks-
türe iplikler” üreterek bir kısmını kendi üretimlerinde kullandıklarını; önemli bir kısmını ise
yurt içi piyasada sattıklarını ve bu yolla “poliesterlerden tekstüre iplikler” ürününde yürürlükte
bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığını ve mezkur önlemlerin yerli üretim dalı
üzerindeki iyileştirici etkisinin azaltıldığını iddia etmiştir.
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(2) Poliesterlerden tekstüre iplikler ile inceleme konusu ürün ithalatı TÜİK’ten elde
edilen veriler çerçevesinde incelenmiştir. Bu bağlamda, inceleme konusu ürün ithalatında özel-
likle 2010 yılı sonrasında önemli artışlar gerçekleştiği tespit edilmiştir. İnceleme konusu ürünün
2010 yılında miktar temelinde 41.248.660 kg olan genel ithalatı, izleyen yıllarda sürekli bir
artış eğilimi içinde olmuş ve 2016 yılında ise 194.932.226 kg’ye yükselmiştir. İnceleme konusu
ürünün ithalatında yaşanan mezkur artış büyük oranda dampinge karşı önleme tabi başvuru
konusu ülkeler menşeli ithalattan kaynaklanmaktadır. Söz konusu ülkelerden yapılan inceleme
konusu ürün ithalatının genel ithalat içindeki payı 2014 ve 2015 yıllarında %99,1; 2016 yılında
ise %99,2 olarak gerçekleşmiştir. Poliesterlerden tekstüre iplikler ithalatı ise 2010 yılı sonrası
dönemde dalgalı bir seyir izlemiştir. Bununla birlikte, 2010 yılı sonrası dönemin geneli itiba-
rıyla değerlendirildiğinde, 2010 yılında 159.960.807 kg olan söz konusu ürünün genel ithalatı
2016 yılında 295.789.551 kg’ye yükselmiştir.

Karar ve işlemler
MADDE 7 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler neticesinde, ÇHC, Hindistan,

Malezya, Endonezya, Çin Tayvanı, Tayland ve Vietnam menşeli/çıkışlı “POY” ithalatına yö-
nelik olarak İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi
çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik
bilinen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilik-
lerine bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili
bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru for-
muna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı
olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve
talepler dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü
fıkra kapsamına girmeyen ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları,
tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili taraflar gö-
rüşlerini 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe suna-
bilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilir.
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(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti
sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ay-
rıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını
belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-
lerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği
bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Teb-
liğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 8 inci maddenin altıncı
fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde
sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin

verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu
bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış
ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi
hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mev-
cut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 11 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince

geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yet-

kili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No: 63 Çankaya/ANKARA
Faks:+90-312-204 9936
E-posta: oek241@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 55)

(ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

üzere; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerindeki ön ödeme uygulamasına ilişkin usul

ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ön ödemenin niteliği

MADDE 3 – (1) Ön ödeme, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kesin ödeme ön-

cesi avans veya kredi şeklinde yapılan ödemedir.

(2) Ön ödeme yapılabilmesi için;

a) İlgili kanununda öngörülmüş olması,

b) Ön ödeme yapılacak giderin, gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenile-

meyecek ivedi veya zorunlu giderlerden olması,

c) İlgili bütçe tertibinde ön ödeme karşılığı yeterli ödeneğin harcama biriminde mevcut

olması ve bu ödeneğin, ön ödemenin mahsubu yapılana kadar saklı tutulması,

ç) Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarca yayımlanan tasarruf tedbirleri

ve uygulama talimatlarında belirtilen hususlara uyulması,

gerekir.

(3) Ön ödeme uygulamasının bir alım usulü olmaması sebebiyle ön ödeme yapılacak

mal veya hizmet alımlarında, alımların idarelerin tabi oldukları ihale mevzuatı hükümlerine

göre yapılması, mal alındığının veya hizmetin gerçekleştirildiğinin ihale mevzuatına uygun

olarak görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması gerekir.

Mutemet görevlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde kesin ödeme öncesi avans

veya kredi olarak ön ödeme yapılabilmesi için, harcama yetkililerinin harcama yetkilisi mute-

medi görevlendirmeleri gerekir. Harcama yetkilisi mutemedi görevlendirilmesinde aşağıda yer

alan hususlar dikkate alınır.

a) Her harcama birimi için bir mutemet görevlendirilmesi asıldır.

b) Aynı harcama birimine bağlı olmakla birlikte, ayrı ayrı hizmet yürütmekte olan veya

ayrı ayrı yerlerde bulunan askerî birlik ve askerî kurumlar ile okul, yurt, enstitü, hastane, dis-

panser ve benzeri birim ve ünitenin her biri için ayrı mutemet görevlendirilebilir.
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c) Zorunluluk bulunması halinde harcama yetkilileri; taşıtların akaryakıt, yağ, bakım,

onarım ve işletme giderlerinde; bir bütün oluşturmakla birlikte alınacak mal veya yapılacak

işle ilgili olarak ayrı yerlerde sonuçlandırılması gereken vergi ve benzeri ödeme yükümlülük-

lerinin yerine getirilmesinde; alınan mala ilişkin yükleme, boşaltma ve gümrük işlemleri gibi

özellik arz eden işlere ilişkin giderlerde ayrı mutemet görevlendirebilir.

ç) Verilen avansa ilişkin iş bitirilmeden bir başka iş için kredi açmak suretiyle ön ödeme

yapılması gereken hallerde, ayrı mutemet görevlendirilebilir.

Ön ödeme uygulaması

MADDE 5 – (1) Ön ödeme, harcama yetkilisi mutemetlerine avans verilmesi ile

8/12/2016 tarihli ve 29912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Teb-

liğinde belirtilen kamu sermayeli banka, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) veya muhasebe

birimi nezdinde kredi açılması suretiyle yapılabilir.

(2) Harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avans sınırları, gider türleri ve idareler

itibarıyla her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel

Tebliği ile belirlenir.

(3) Avans nakit olarak doğrudan harcama yetkilisi mutemedine verilebileceği gibi mu-

temedin veya kamu idaresinin bu iş için açmış olduğu ve yetkilendirdiği mutemedin kullana-

bileceği banka hesabına da aktarılabilir. İdarelerin yurt dışı teşkilatının ihtiyaçları için verilen

avanslar mutemetler adına mahallindeki banka hesaplarına transfer edilir.

(4) Harcama yetkilisi tarafından kredi şeklinde ön ödeme yapılması uygun görülen gi-

derler ile avans sınırlarını aşan giderler için banka, PTT veya muhasebe birimi nezdinde kredi

açılabilir. Kredi mutemede nakden verilmez veya mutemedin şahsi hesabına aktarılmaz.

(5) Harcama yetkilisi mutemedince, mal veya hizmet satın alınan kişi veya kuruluşa

ödeme yapılmak üzere, adına kredi açılan banka, PTT veya muhasebe birimine hitaben Kredi

Ödeme Talimatı (EK-1) düzenlenir. Banka, PTT veya muhasebe birimince, kredi ödeme tali-

matında belirtilen tutar hak sahibine ödenir.

(6) Mal ve hizmet alımı gerçekleştirilecek kamu idarelerinden EK-2’de yer alan kuru-

luşlara yapılacak ön ödemelerde ise kredi tutarı doğrudan ilgili kuruluşun banka hesabına ak-

tarılır. EK-2’de yer almamakla birlikte, ilgili kurum ve kuruluşun mevzuatında ödemenin peşin

yapılacağına dair hüküm bulunması halinde kredi tutarının doğrudan ilgili kuruluşun banka

hesabına aktarılması hususunda Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(7) Mahkeme harç ve giderleri ile askerlik hizmetini yerine getirmesi gereken yüküm-

lülerin sevki sırasındaki iaşe bedeli ve taşıma giderlerinin ödenmesi için kredi açılabilir. Açılan

krediden kamu idaresi ile banka veya PTT arasında yapılan protokol hükümlerine göre hak sa-

hiplerine yapılacak ödemelerde kredi ödeme talimatı düzenlenmez.

Bütçe dışı avans

MADDE 6 – (1) Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine

göre; sözleşmelerinde belirtilmek ve karşılığında aynı tutarda teminat alınmak koşuluyla yük-

lenicilere; mal ve hizmet alımlarında yüklenme tutarının yüzde 10’una, yapım işlerinde ise
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yüklenme tutarının yüzde 15’ine kadar bütçe dışı avans verilebilir. Ayrıca, belirtilen oranların

üzerinde avans verilmesini zorunlu kılan durumlarda; genel bütçeli idareler için Maliye Ba-

kanlığının uygun görüşü, kapsamdaki diğer idareler için ise üst yöneticinin kararı ile ve aşan

kısım için T.C. Merkez Bankasının avans işlemleri için belirlediği oranda faiz alınmak kaydıyla,

yüklenme tutarının yüzde 30’unu aşmamak üzere belirlenecek oranda bütçe dışı avans verilebilir.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde yüklenicilere bütçe dışı avans ödemesi

yapılabilmesi için bu hususun 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 27 nci

maddesi gereğince idari şartnamede belirtilmesi zorunludur. Bu nedenle Ön Ödeme Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelikte belirlenen oranların üzerinde avans verilmesi düşünülen hal-

lerde, ilgisine göre Maliye Bakanlığının uygun görüşünün veya üst yönetici kararının ihaleye

çıkılmadan önce, idari şartnamenin hazırlanması aşamasında alınması gerekir. Genel bütçeli

idarelerce ilan yapıldıktan sonra sözleşme aşamasında veya sözleşme yapıldıktan sonra iste-

necek uygun görüş talepleri Maliye Bakanlığınca işleme konulmaz.

Mahsup işlemleri

MADDE 7 – (1) Mahsup süresi avanslarda bir ay kredilerde ise üç aydır. 31/12/2005

tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Har-

cama Belgeleri Yönetmeliği ile belirlenen kanıtlayıcı belgeler mahsup süresi içinde ödeme

emri belgesi ekinde muhasebe yetkilisine verilir. Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi ta-

şıyan kanıtlayıcı belgeler avansın mahsubunda kabul edilmez. Ancak, yolluk ödemeleri ile kurs

ve eğitim amaçlı görevlendirmelerdeki kurs, eğitim ücreti gibi harcamalara ilişkin olan ve har-

cama talimatından veya görevlendirme yazısından sonraki bir tarihi taşıyan belgeler, avansın

mahsubunda kabul edilir. Mahsup dönemi içinde verilen kanıtlayıcı belgelerin ise en geç ilgili

olduğu mali yılın son gününün tarihini taşıması gerekir.

(2) Mahsup süresi, avansın verildiği güne, son ayda tekabül eden günün mesai saati bi-

timinde, sürenin bittiği ayda avansın verildiği güne tekabül eden bir gün yok ise, süre o ayın

son gününün mesai saati bitiminde sona erer. Örneğin; 26/1/2017 tarihinde alınan avansın en

geç 26/2/2017 tarihinin mesai saati sonuna kadar mahsup edilmesi gerekir. Ancak, bu günün

tatil gününe (Pazar) rastlaması halinde takip eden ilk iş günü olan 27/2/2017 Pazartesi günü

mesai saati sonuna kadar mahsubu gerekir. 30/1/2017 tarihinde alınan avansın ise en geç

28/2/2017 günü mesai saati bitimine kadar mahsup edilmesi gerekir. Belirtilen sürede mahsup

edilmeyen avanslar, mahsup edilmesi gereken tarihten itibaren, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi hükmüne göre hesap-

lanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre ilgili mutemetten tahsil

edilir.

(3) Kamu idarelerinin yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçları için gönderilen avansların mah-

sup süresi üç aydır. Ancak bu durumda da Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin

“Ön ödemelerin yıl sonunda mahsubu” başlıklı 13 üncü maddesi hükümlerine uyulması zo-

runludur.
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Elektronik sayaç/kartlara yükletilen doğalgaz, su, ulaşım ve benzeri giderler

MADDE 8 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının

denetim ve gözetimi altında özel hukuk tüzel kişilerince sunulan ve bedeli peşin ödenerek elektronik

sayaç/kartlara yükletilen kredi tutarında tüketimi sağlanan doğalgaz, su, ulaşım ve benzeri

giderler için ilgili kamu ya da özel kuruluşa kredi şeklinde ön ödeme yapılabilir. Bu amaçla

harcama yetkilisi mutemedi adına açılan kredi tutarı, muhasebe birimince doğrudan kuruluşun

banka hesabına aktarılır.

(2) Harcama yetkilisi mutemedi, kredi tutarının ilgili kuruluşun banka hesabına intikal

ettirildiğine ilişkin bankadan alacağı dekontun bir örneği ile varsa krediden kesilen damga ver-

gisi karşılığında düzenlenen muhasebeleştirme belgesinin onaylı bir örneğini, adlarına düzen-

lenmiş yetki belgesiyle birlikte ilgili kuruluşa verir.

(3) İlgili kuruluşça, banka dekontunda gösterilen nakit ile kesilmiş ise onaylı muhasebe

işlem fişinde gösterilen damga vergisi toplamı kadar doğalgaz, su, ulaşım ve benzeri giderler

karşılığı tutar kuruma ait elektronik karta yüklenir ve düzenlenen fatura ile birlikte mutemede

teslim edilir.

Diğer hususlar

MADDE 9 – (1) Harcama yetkilisi mutemedine verilecek avans veya adına açılacak

krediler için harcama yetkilisinden alınacak harcama talimatlarında; verilecek avans veya açı-

lacak kredi tutarı ile harcama yetkilisi mutemedinin adı belirtilir. Harcama yetkilileri, harcama

yetkilisi mutemetlerine verilecek avanslarda;

a) Belirlenen sınırlar dahilinde olmak şartıyla, ihtiyaç tutarında avans verilmesine,

b) Avansın ivedi ihtiyaçlar için verildiği göz önünde bulundurularak, olağanüstü du-

rumlar dışında alım işine, avansın verildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde başlanılma-

sına, ve varsa avans artığının son harcama tarihini takip eden üç iş günü içerisinde iade edil-

mesine,

c) Avans verilmesini gerektiren ihtiyaçların ortadan kalkması halinde avansın, bekle-

tilmeden muhasebe birimi vezne veya banka hesaplarına iade edilmesine,

ç) Avansın verilmesinde ve kullanılmasında kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve

hukuka uygun olarak kullanılması ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasına,

özen gösterir, kamu idaresine ait paranın gereksiz yere mutemetler üzerinde kalmasına

izin vermez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 10 – (1) 8/3/2007 tarihli ve 26456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mu-

hasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 25) Ön Ödeme Usul ve Esasları yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT

ALTINA ALINMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/7/2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik

Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “basamak kontrolünü veya” ibaresinden sonra gelmek

üzere “detayları Kurum tarafından belirlenen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ilk kayıt

başvuru sahibinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya değişim amaçlı cihazın ithalatçısının

veya imalatçısının” ibaresi eklenmiş, “Değişim işlemine ilişkin başvuruda” ibaresi “İlk kayıt

başvuru sahibinin Kuruma başvurduğu durumlarda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı

yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/7/2014 29058
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

 VAN 

Esas No : 2015/1297 

Karar No : 2016/472 

Sanık Kimliği : Ramazan AVġAR, Mevlüt ve Elif oğlu, 01.5.1993 doğumlu, Konya / 

Kadınhanı, Kolukısa Mahalle / Köy nüfusuna kayıtlı. Türkiye 

Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 41794686162. Hakkari / ġemdinli / 

Aktütün 34'üncü Hudut Tugayı 5'inci Hudut Tabur Komutanlığı 

emrinde görevliyken sözleĢmesi fesh edilmiĢ P. Söz. Er (2014-1772) 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık SözleĢmesi fesh edilmiĢ P. Söz. Er Ramazan AVġAR 

hakkında (Kapatılan) Van Jandarma AsayiĢ Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 

06.05.2016 tarih ve 2015/1297 Esas, 2016/472 karar sayılı gerekçeli hükmüyle; 

Sanık P. Söz. Er Ramazan AVġAR'ın 09 Mart 2015 tarihinde rütbe itibari ile üstü 

konumunda bulunan mağdur P. Uzm. ÇvĢ. Mustafa ORTAKLI'ya hitaben "nerede o çağırın onu 

a....k…. onun" Ģeklinde sözler söylemek suretiyle ile üste hakaret suçunu iĢlediği sabit 

görüldüğünden eylemine uyan As.CK'nın 85/1'inci maddesinin 1'inci cümlesi uyarınca takdiren 

ÜÇ AY HAPĠS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, TCK'nın 62'nci maddesi gereğince, 

cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın NETĠCETEN ĠKĠ AY ON BEġ GÜN HAPĠS 

CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünün sanığın daha 

önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, bu yönde talebinin bulunması ve mahkememiz 

tarafında yeniden suç iĢlemeyeceği kanaatine varıldığından, 5271 sayılı CMK'nın 5728 sayılı 

Kanun ile değiĢik 231/5'inci maddesi uyarınca, sanık hakkında kurulan mahkumiyet 

HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA, Sanığın 5271 sayılı CMK'nın 

5728 sayılı Kanun ile değiĢik 231 inci maddesinin 8'inci fıkrası gereğince BEġ YIL SÜRE ĠLE 

DENETĠM SÜRESĠNE TABĠ TUTULMASINA, bu süre içerisinde takdiren sanık hakkında 

herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin UYGULANMAMASINA, Sanığın karar tarihinden 

itibaren iĢleyecek beĢ yıllık denetim süresi içerisinde, kasten yeni bir suç iĢlemediği takdirde, 

açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak DAVANIN DÜġMESĠNE KARAR 

VERĠLMESĠ YÖNÜNDE DEĞERLENDĠRME YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde 

kasten yeni bir suç iĢlemesi halinde, sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmünün 

AÇIKLANMASINA, Hükmedilen hapis cezasının ertelenmesine ve seçenek yaptırımlara 

çevrilmesine CMK'nın 231/7’inci maddesi uyarınca YER OLMADIĞINA, Talebe uygun itiraz 

yolu açık olmak üzere karar verilmiĢtir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Ramazan AVġAR'ın bulunamayıĢı nedeniyle 

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

Ramazan AVġAR'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29.,30.ve 31. maddeleri 

gereğince iĢbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Ramazan AVġAR'a 

tebliğ edilmiĢ sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Sanık 

Ramazan AVġAR tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1'inci maddesine göre itiraz baĢvurusu, 

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 baĢvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak 

katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, 

Erzurum 9'uncu Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz 

edilebileceği Sanık Ramazan AVġAR'a ilanen tebliğ olunur. 876 
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3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

 VAN 

Esas No : 2014 / 546 

Karar No : 2016 / 684 

Sanık Kimliği : Hakan ALVER, Hüseyin ve Miyase oğlu, 20.03.1975 doğumlu, KırĢehir, 

Çiçekdağı, Mahmutlu Mahalle / Köy nüfusuna kayıtlı. Türkiye 

Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 60688012900. (Ter.) Tank Uzm. ÇvĢ. 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık (Ter.) Tank Uzm. ÇvĢ. Hakan ALVER hakkında Van 

Jandarma AsayiĢ Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 23.06.2016 tarih, 2014/546 Esas ve 

2016/684 Karar sayılı gerekçeli hükmüyle; 

Sanık (Ter.) Tank Uzm. ÇvĢ. Hakan ALVER hakkında Mahkememizin 19.06.2008 tarih 

2008/409, 2008/512 E.K. sayılı kararı ile "izin tecavüzü" suçundan verilen ve açıklanması geri 

bırakılan hükmün, sanığın 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç iĢlemediği 

anlaĢıldığından, CMK'nın 231/10'uncu maddesi uyarınca ORTADAN KALDIRILARAK 

DAVANIN DÜġMESĠNE, 

Talebe uygun ve temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık (Ter.) Tank Uzm. ÇvĢ. Hakan ALVER'in 

bulunamayıĢı nedeniyle hakkında verilen yukarıda belirtilen karara iliĢkin tarih ve sayısı yazılı 

gerekçeli hüküm Sanık (Ter.) Tank Uzm. ÇvĢ. Hakan ALVER'e tebliğ edilemediğinden 7201 

Sayılı Kanunun 29.,30. ve 31. Maddeleri gereğince iĢbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 

15 gün sonra Sanık (Ter.) Tank Uzm. ÇvĢ. Hakan ALVER'e tebliğ edilmiĢ sayılacağı, bu suretle 

belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Sanık (Ter.) Tank Uzm. ÇvĢ. Hakan ALVER 

tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1'inci maddesine göre temyiz isteminin, Askeri Mahkememize 

gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine baĢvurabileceği, 

ayrıca 353 Sayılı Kanunun 197/3'üncü maddesi uyarınca Kanun yoluna baĢvurmanın Askeri 

Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyan ile de olabileceği, bu Ģekilde gerekçeli kararın temyiz edilebileceği Sanık 

(Ter.) Tank Uzm. ÇvĢ. Hakan ALVER'e ilanen tebliğ olunur. 875 

—— •• —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2016/10414 

SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, baĢkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak.  

SUÇ T. : 14/10/2013 

SANIK : Özcan Raintsa: (Süleyman oğlu Emine'den olma oğlu 1963 Doğumlu 

Kırmızıtoprak Mah. Akıncı Sk. No: 9 Ġç Kapı No: 2 Odunpazarı/EskiĢehir 

adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında EskiĢehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

29/05/2014 gün ve 2014/70 E. 2014/423 K. sayılı hükmün sanık ve katılan tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın 

ONAMA isteyen 17/06/2016 gün ve 11/2016/245646 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı ilan olunur. 1682/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR SUNUCU VE VERĠ DEPOLAMA ÜNĠTESĠ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Ġskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Sunucu ve Veri Depolama Ünitesinin teknik 

Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06/03/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 1739/1-1 
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ORACLE TEKNĠK DESTEK VE LĠSANS GÜNCELLEMESĠ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı 

ihtiyacı Oracle Teknik Destek ve Lisans Güncelleme Hizmeti, Kurumca bildirilen teknik 

Ģartnamesine ve malzeme listesindeki marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07.03.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 1740/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ Çerkezköy ve Ġstanbul Çatalca Kömür Sahaları Ġçin Kaynak ve Rezerv Raporu 

Hazırlanması DanıĢmanlık Hizmet Alımı iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/89189 

Dosya No : TDB-DT-2017/03-HĠZ 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

b) Adresi : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 

Çankaya/ANKARA 

c) Telefon numarası : 0 312 212 69 00 - 2680 

d) Faks numarası : 0 312 212 17 48 

e) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale konusu malın adı, niteliği, 

     türü ve miktarı : Tekirdağ Çerkezköy ve Ġstanbul Çatalca Kömür 

Sahaları Ġçin Kaynak ve Rezerv Raporu 

Hazırlanması DanıĢmanlık Hizmet Alımı iĢi. 

3 - Ġhale konusu iĢin 

a) Teslim yeri/iĢin yapılacağı yer : Tekirdağ Çerkezköy ve Ġstanbul Çatalca Kömür 

Sahaları Havzaları 

b) Teslim tarihi/iĢin süresi : ĠĢin süresi 90 takvim günüdür. 

4 - Ġhale ile ilgili bilgiler 

a) Ġhale Dokümanı bedeli : 118,00-TL (KDV dahil) 

b) Dokümanın görülebileceği /  

    satın alınabileceği yer : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı  

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda  

No: 20 Çankaya /ANKARA 

c) Ġhale Usulü : Açık ihale usulü 

d) Ġhale tarih ve saati : 16.03.2017, saat 14:00 

e) Tekliflerin verileceği yer : Teklifler 16.03.2017 saat 14:00’a kadar;  

  EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1        

Oda No: C-1 Çankaya/ANKARA adresine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

f) Ġhalenin yapılacağı yer : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1        

Oda No: C-3 Çankaya / ANKARA 

g) Ġhale dokümanına ulaĢılabilecek  

    internet adresi : www.euas.gov.tr  

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, ġirketimiz Satınalma ve Ġhale 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 1736/1-1 
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SINIRLI AYNĠ HAK TESĠSĠ KARġILIĞINDA OTOTERMĠNAL VE 

OTOPARK YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Ġhaleye Konu ĠĢ’in; 

Adı : Ġzmir Ġli, Balçova Ġlçesi, Ġnciraltı Mahallesi, 1564 

ada, 1 parsel üzerinde 10 yıl süreli sınırlı ayni hak 

(intifa hakkı) tesis edilmesi karĢılığında; ototerminal 

ve otopark binası yaptırılması iĢi. 

Niteliği : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi mülkiyetindeki; Ġzmir 

Ġli, Balçova Ġlçesi, Ġnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 1 

parselde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararı 

gereği, Belediye tarafından yüklenici lehine 10 yıl 

süreli sınırlı ayni hak (intifa hakkı) tesis edilmesi 

karĢılığında; yüklenici tarafından Belediyece 

onaylanmıĢ proje ve teknik Ģartname kapsamında; 

ototerminal ve otopark binası yapılması (çevre 

düzeni dahil), 10 yıl süre içerisinde otopark kısmının 

iĢletilmesi, iĢletme süresince Belediyeye intifa hakkı 

bedeli ödenmesi ve süre bitiminde binanın eksiksiz, 

bakımlı, kullanılır vaziyette, her türlü borç ve 

taahhütten ari Ģekilde bedelsiz olarak Belediyeye 

devredilmesi iĢidir. 

Ġhale Yöntemi : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35. 

maddesinin ―a‖ bendine göre ―Kapalı Teklif Usulü‖ 

ĠĢin Süresi : 10 yıl 

Yeri ve Miktarı Ġl Ġlçe Mahalle 

Ada 

No 

Parsel 

No 

Arsa Alanı 

(m2) 

Proje ĠnĢaat 

Alanı (m2) 

Ġzmir Balçova Ġnciraltı 1564 1 16.500,67 49.737,00 

Asgari ġartlar : 1 - Yüklenici tarafından tüm masrafları karĢılanmak 

üzere, sözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren otuz 

ay içerisinde gerekli tüm uygulama projeleri 

hazırlatılacak, ilgili tüm kurum ve kuruluĢlarına 

onaylatılacak, inĢaat ruhsatı alınarak inĢaata 

baĢlanacak, inĢaat imalatları bitirilerek bina faaliyete 

geçirilecek, bu süre içerisinde otopark binasının 

iĢletmeye açılamaması durumunda, yapılan 

sözleĢmeye yönelik fesih süreci baĢlatılacak ve 

bunun sonucunda o tarihe kadar yapılmıĢ olan tüm 

imalatlar Belediyeye terk edilecek ve yatırılan 

teminat Belediyeye gelir kaydedilecektir. 
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  2 - Sınırlı ayni hak bedeli, yüklenici tarafından 

Belediyeye otopark iĢletme gelirleri brüt hasılatı 

üzerinden verilecek olan bedeldir. Bu bedel, Otopark 

iĢletme gelirleri toplamı üzerinden elde edilen brüt 

hasılatın asgari % 3’üdür. Ġhale de artırım, bu oran 

üzerinden ve ondalık dilimler ile yapılacaktır. 

ĠĢletmenin otopark gelirlerine iliĢkin yıllık asgari 

brüt hasılatı 2.733.750,00- TL olarak kabul 

edilecektir. Belediyeye ödenecek intifa hakkı bedeli, 

asgari brüt hasılat üzerinden hesaplanan bedelden az 

olamaz. 

Tahmin Edilen Bedel : 31.334.310,00 TL (KDV dahil) 

  (Otuzbirmilyonüçyüzotuzdörtbinüçyüzontürklirasıdır) 

Geçici Teminat Miktarı : 940.029,30 TL.  

  (DokuzyüzkırkbinyirmidokuztürklirasıotuzkuruĢ) 

Ġhale Dosyası SatıĢ Bedeli : 400,00- TL (dörtyüzTürkLirası) 

Ġhale Dosyasının Görüleceği ve 

Temin Edileceği Adres / Yer : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Kat: 5 /508 

no’lu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ ĠZMĠR 

Ġhale Dosyasının Görüleceği ve 

Temin Edileceği Saat : Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai 

günlerinde 09.30 - 11.30 / 13.30 - 16.00 saatleri arası 

Ġhale için son evrak verme 

tarihi ve saati : Tarih: 09.03.2017 - Saat: 12:00 

Ġhale için evrak teslim adresi : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Kat:5/508 

nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ ĠZMĠR  

Ġhale tarihi (dıĢ zarfların açılması) 

ve saati : Tarih: 09.03.2017 - Saat: 14:00 

Ġhale salonu (dıĢ zarfların 

açılacağı yer) adresi : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Kat: 3  

No: 309 Encümen Toplantı Odası Cumhuriyet 

Bulvarı No: 1 Konak/ ĠZMĠR 

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların 

açılması) Tarih ve saati : Tarih: 16.03.2017 - Saat: 14:00 

Ġhale Komisyonu Toplantı Yeri  : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Encümen 

Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı 

No: 1 Konak/ ĠZMĠR 

ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN;  

1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; iĢe ait Ġdari ġartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi BaĢkanlığı Kat:5 / 508 nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ ĠZMĠR adresine 

teslim etmesi veya posta yoluyla ulaĢmıĢ olması gerekmektedir. Postada oluĢacak gecikmelerden 

Ġdare sorumlu değildir. 
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2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kiĢi veya bunların oluĢturdukları ortak giriĢimler teklif 

verebilecektir.  

3. Bu iĢin ihalesine katılmak üzere Ġstekli kendi adına asaleten ve/veya baĢkaları adına 

vekaleten sadece tek bir baĢvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak baĢvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.  

5. Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 

ĠHALE ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER: 

1. DIġ ZARF 

1.1. Teklifin gerçek kiĢi tarafından verilmesi halinde üzerinde Türkiye Cumhuriyeti 

Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

1.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, (Ek-1) 

1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi, 

1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  

1.5. Ticaret Sicil Gazetesi 

1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya iliĢkin olarak vekil adına 

düzenlenmiĢ, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.7. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan ĠĢ Ortaklığı 

Beyannamesi, (Ek-3) 

1.8. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; tüzel kiĢiliğe iliĢkin ortaklığın, ticaret 

ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest 

muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

1.9. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

1.10. Ġhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiĢ Yer Görme Belgesi, (Ek-7) 

1.11. Süresiz ve teyit yazılı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu 

veya Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmıĢ geçici teminat alındı 

makbuzu, 

1.12. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiĢ belge, 

1.13. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiĢ belge, 

1.14. Ġdari ġartnamenin 18. Maddesindeki Ġhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil 

veya DavranıĢlar ve Ġhale DıĢı Bırakılma koĢulları taĢımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe 

uygun olarak düzenlenecek taahhütname, (Ek-8) 

1.15. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler 

a) Ġsteklinin muhammen bedelin % 25'inden az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu 
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b) Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri.  

c) ĠĢ hacmini gösteren belgeler:  

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu 

2) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar 

1.16. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler  

Ġsteklinin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olup, Ġdari ġartnamede 

belirtilen iĢ deneyim belgeleri kabul edilecektir. 

1.17. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

Yapım ĠĢlerinde Benzer ĠĢ Grupları Tebliğinde Yer Alan B/III Grubu iĢler veya ihale 

konusu iĢi de içeren iĢ deneyim belgeleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir.  

1.18. Ġsteklilerden Ġdari ġartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait Ġdari 

ġartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir. (Ek-5)  

1.19. Ġdari ġartnamede belirtilen makine-ekipman için Ġdari ġartname eki örneğe uygun 

olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir. (Ek-6) 

2. ĠÇ ZARF 

2.1. Ġç zarfa Ġdari ġartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu 

konulacaktır. (Ek-2).  

2.2. Sınırlı ayni hak bedeli, yüklenici tarafından Belediyeye otopark iĢletme gelirleri brüt 

hasılatı üzerinden verilecek olan bedeldir. Bu bedel, Otopark iĢletme gelirleri toplamı üzerinden 

elde edilen brüt hasılatın asgari % 3’üdür. Ġhale de artırım bu oran üzerinden ve ondalık dilimler 

ile yapılacaktır. ĠĢletmenin otopark gelirlerine iliĢkin yıllık asgari brüt hasılatı 2.733.750,00- TL 

olarak kabul edilecektir.  

Ġhale teklif dosyası Ġdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

ĠĢbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte 

olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karĢılığı satın alması 

mecburidir.  

Ġhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya baĢkaları adına vekâleten sadece tek bir 

baĢvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Değerlendirmeye alınan isteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

Ġdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 1776/1-1 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 25 ġubat 2017 – Sayı : 29990 

 

MUHTELĠF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ VE DURUMU ĠTĠBARIYLA ĠHTĠYAÇ FAZLASI OLAN 

AġAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELĠF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA 

TEKLĠF ALINARAK ĠHALE SURETĠYLE AġAĞIDA BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SATIġA 

ARZ EDĠLMĠġTĠR. 

MUHTELĠF Ġġ MAKĠNESĠ, ARAÇ PARÇALARI, DĠZEL MOTOR, MUHTELĠF 

ALÜMĠNYUM, KOMPRESÖR, JENERATÖR, MUHTELĠF YÜZER VASITA, PĠK, 

GALVANĠZLĠ ÇELĠK HALAT, MUHTELĠF YAĞ, NAMLU, HALAT SARMA MAKARASI, 

SONDAJ MATKAP UÇLARI VE PARÇALARI, DEMĠR ÇELĠK TALAġI, AYIKLAMASI 

EKONOMĠK OLMAYAN MALZEME, DĠĞER LASTĠK (AMONYUM NĠTRAT TORBASI), 

TAVAN VĠNCĠ, MOTORBĠSĠKLET, ELEKTRĠK MOTORLARI, DĠZEL TEKNE MOTORU, 

YAĞLI TĠP TRAFO, ELEKTRĠK ELEKTRONĠK, MUHTELĠF PASLANMAZ, JANTLI VE 

JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIġ LASTĠK, BASINÇLI KAP (TÜP), AKÜ, PLASTĠK 

(DOSYA GÖMLEĞĠ), KOMBĠ VE EKĠPMANLARI, SÖKÜMÜ EKONOMĠK OLMAYAN 

D.ÇELĠK MALZEME, 300-400 SERĠSĠ CR-NĠ PASLANMAZ, PALET VE PALET ZĠNCĠRĠ, 

SANAYĠ TĠPĠ ÇAMAġIR MAK. VE KURUTMALI ÜTÜ MAKĠNESĠ, RAY HURDASI, 

BETON MĠKSERĠ, ZĠFT, FUEL-OIL, SU TANKI VE TANKERLERĠ, LPG TANKLARI VE 

TÜP, BANDAJ TEKER MĠLĠ, AMORTĠSÖR, ÇĠNKO OKSĠT TOZU, BAKIR ARAĠġĠ VB. 

MALZ. HURDALARI. 

 

ĠHALE TARĠHĠ ĠHALE SAATĠ ĠHALE YERĠ 

07 MART 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

14 MART 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

21 MART 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

28 MART 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 

ġartnameler, Ankara MKE Hurda ĠĢletmesi Pazarlama ve SatıĢ Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/ĠZMĠR ve Seymen/ĠZMĠT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLĠFLER EN GEÇ YUKARIDA BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA ĠġLETMESĠ PAZARLAMA ve SATIġ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERĠLMĠġ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununda belirtilen kapsam ve Ģekle 

uygun olacaktır. 

ĠĢletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniĢ bilgi için aĢağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07/175-174 

ALĠAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126 

 1734/1-1 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ, ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesine ait 

altyapı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Hükümet Cad. Artuklu ĠĢhanı Kat: 6 No: 12 MARDĠN 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YaklaĢık 104Ha. OSB alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, 

yağmursuyu, gömme depo ve kamera sistemi 

inĢaatlarından müteĢekkil altyapı yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : MARDĠN 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 14.642.094 TL 

f) Geçici Teminatı : 1.024.946,58 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 16/03/2017 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 

5) Ġsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna iliĢkin belgeler. 

a - Ġdari ġartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 

Ġsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalıĢmakta olan 1 

adet ĠnĢ. Yük. Mühendisi veya ĠnĢ. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 

teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma Ģartı aranmaktadır.  

6) Makine ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler. 
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a - Ġdari ġartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

Ġsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet TitreĢimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 

Ġ) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında 

veya Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Hükümet Cad. Artuklu 

ĠĢhanı Kat: 6 No: 12 MARDĠN adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 

Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

 1729/2-1 
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SĠMĠT CAMEKANI SĠGORTALANMASI ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen Ankara’nın muhtelif yerlerinde bulunan 210 

(Ġkiyüzon) adet simit camekanının sigortalanması iĢi, teklif alma usulüyle alınacaktır. 
2 - Teklifler en geç 02.03.2017 PerĢembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 
3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 
  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
  Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74 
 1738/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden: 
ĠLANEN TEBLĠGAT 

Müdürlüğümüzce OKSAN GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ LTD. ġTĠ. firmasının beyan 
sahibi sıfatıyla dolaylı temsilci olarak iĢlemlerini takip ettikleri muhtelif tarih ve sayılı 69 adet 
serbest dolaĢıma giriĢ beyannamesi kapsamında düzenlenmesi gereken müĢavirlik hizmet 
faturalarının bulunmaması sebebiyle Gümrük ve Ticaret MüfettiĢi Güngör YILDIRIM tarafından 
tanzim edilen 04.01.2016 tarihli 422-B/13 sayılı Cevaplı Rapora istinaden 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 241/1 maddesi tatbik edilmiĢ olup, firma adresine yapılan tebligatlarımız adres 
değiĢikliğinden iade edilmiĢtir. Firma unvanının 29.09.2014 tarihli 8663 sayılı Ticaret Sicil 
Gazetesinde yayınlanan amaç-ünvan değiĢikliği kararına istinaden OKSAN HIRDAVAT 
ĠNġAAT SAN VE TĠC. LTD. ġTĠ. olarak değiĢtirildiği tespit edilmiĢ ise de yapılan tebligat adres 
değiĢikliği nedeni ile iade edildiğinden 5.244 -TL tutarındaki amme alacağının 7 (yedi) gün 
içerisinde Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılarak vezne alındısının 
Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın baĢkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden, 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31. 
maddesi ve 25.01.2012 tarihli 28184 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun 
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 49. maddeleri gereği adı geçene tebliğ edilmiĢ 
sayılacağı hususu ilan olunur. 1706/1-1 

—— • —— 
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden: 
Ġstanbul ġiĢli Zincirlikuyu ĠSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden (Eski Adı: 

Ġstanbul ġiĢli Zincirlikuyu ĠSOV Yapı Meslek Lisesi) alındığı iddia edilen 01.07.1999 tarihli ve 
6904 numaralı Uğur URGUN’a ait diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüĢmediği 
anlaĢıldığından aĢağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiĢtir. 

Ġlan olunur. 
OKUL NO 3061 

ADI SOYADI UĞUR URGUN 

BABA ADI NASĠH 

ANA ADI EMĠNE 

DOĞUM YERĠ ġĠġLĠ 

DOĞUM TARĠHĠ 18.12.1982 
DĠPLOMAYI VEREN OKUL ADI ĠSOV. YAPI MESLEK LĠSESĠ 

DĠPLOMA NO 6904 

DĠPLOMA DÜZENLEME TARĠHĠ 01.07.1999 

BÖLÜMÜ RESTORASYON 

 1733/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
43308 ada 4 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz Ġmar 

ve ġehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıĢtır. 
Ġlgililere ilanen duyurulur. 1686/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 01/12/2016 tarihli ve 6635-28 sayılı Kararı; 

―Ali YARALI isimli - Erkenez Mahallesi 23021 sokak No: 40 KahramanmaraĢ‖ 

adresinde bulunan ve Ali YARALI isimli Ģahsa ait iĢyerinde, 07.10.2016 tarihinde yapılan 

denetimde, ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatının olmaksızın tüplü lpg satıĢı yapıldığı ve 6 Adet 12 

Kg'lık Dolu lpragaz, 10 Adet 12 Kg'lı k Dolu Likitgaz, 4 Adet 12 Kg'lı k Dolu Sihirgaz, 2 Adet 12 

Kg'lık BoĢ Likitgaz, 1 Adet 12 Kg'lık BoĢ Ġpragaz, 9 Adet 2 Kg'lık BoĢ Likitgaz marka LPG 

tüplerini bulundurduğu anlaĢılmıĢ olup, Tüplü LPG satıĢını ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı 

olmaksızın yapması SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci ve 4 üncü fıkrasının 

ikinci bendine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, 

Ali YARALI hakkında, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve mevzuat karĢısındaki 

durumun tespit edilmesi amacıyla adı geçen lisans sahibi hakkında, 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ 

Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun 17 inci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin (Yönetmelik) 18 inci maddesi hükümleri uyarınca ġirketiniz nezdinde 01/12/2016 

tarihli ve 6635-28 sayılı Kurul Kararıyla soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 

17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde gönderilmiĢtir. 

5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 inci maddesi ile SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 01/12/2016 

tarihli ve 6635-28 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonucu, Yönetmeliğin 22 

inci maddesi gereğince düzenlenen 22/12/2016 tarihli ve 1943 sayılı SoruĢturma Raporu, yazılı 

savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın kayıtlarda yer alan adresine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte 

olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1708/1/1-1 

————— 

Kurul’un 01/12/2016 tarihli ve 6635-27 sayılı Kararı;  

 ―Andız Market-Ali ANDIZ isimli - Erkenez Mahallesi 20. Sokak Üzeri KahramanmaraĢ‖ 

adresinde bulunan ve Ali ANDIZ isimli Ģahsa ait iĢyerinde, 07.10.2016 tarihinde yapılan 

denetimde, ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatının olmaksızın tüplü lpg satıĢı yapıldığı ve iĢyerinde 

12 Adet 12 Kg'lık BoĢ Likitgaz, 5 Adet 12 Kg'lık BoĢ Ipragaz, 2 Adet 12 Kg'lık BoĢ Mogaz, 2 

Adet 12 Kg'lık BoĢ Milangaz, 2 Adet 12 Kg'lık BoĢ Sihirgaz, 1 Adet 12 Kg'lık BoĢ Aygaz, 7 Adet 

2 Kg'lık BoĢ Likitgaz, Adet 2 Kg'lık BoĢ Ġpragaz ,8 Adet 12 Kg'lık Dolu Ġpragaz, 5 Adet 12 Kg'lık 

Dolu Sihrgaz, 4 Adet 2 Kg'lık Dolu Sihirgaz, 4 Adet 2 Kg'lık Dolu Ġpragaz marka LPG tüplerini 
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bulundurduğu anlaĢılmıĢ olup, Tüplü LPG satıĢını ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı olmaksızın 

yapması SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci ve 4 üncü fıkrasının ikinci 

bendine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, 

Andız Market-Ali ANDIZ hakkında, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve mevzuat 

karĢısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla adı geçen lisans sahibi hakkında, 5307 sayılı 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 17 inci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 18 inci maddesi hükümleri uyarınca ġirketiniz nezdinde 

01/12/2016 tarihli ve 6635-27 sayılı Kurul Kararıyla soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 

17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde gönderilmiĢtir. 

5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 inci maddesi ile SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 01/12/2016 

tarihli ve 6635-27 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonucu, Yönetmeliğin 22 

inci maddesi gereğince düzenlenen 22/12/2016 tarihli ve 1942 sayılı SoruĢturma Raporu, yazılı 

savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın kayıtlarda yer alan adresine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

 Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte 

olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1708/2/1-1 

————— 

19.02.2016 tarih ve 205 sayılı soruĢturma raporuna istinaden Aydınlar Turizm Seyahat 

Uluslararası Yolcu TaĢımacılık Petrol ĠnĢat Ġthalat Ġhracat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi’ nin 

yazılı savunmanız istenmesine rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine 

konu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından tekrar değerlendirilmiĢ olup, 05.10.2016 tarih 

ve 6525/21 sayılı Kurul Kararı ile Aydınlar Turizm Seyahat Uluslararası Yolcu TaĢımacılık Petrol 

ĠnĢat Ġthalat Ġhracat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 160.212-TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 160.212-TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler ġubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
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yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 

süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1708/3/1-1 

————— 

Ġç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Ege Poyraz / Nuri Akbay firması hakkında 

27.10.2016 tarihli ve 6568-1 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında 

düzenlenen 08.11.2016 tarihli ve 1742 sayılı SoruĢturma Raporu Kurul'un 02.02.2017 tarihli 

toplantısında değerlendirilmiĢ olup, 

―Denetim Dairesi BaĢkanlığının 31.01.2017 tarihli ve 83632887-663.07-5344 sayılı 

BaĢkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Ġzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt 

A.ġ.’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Ġç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi 

Ege Poyraz Doğalgaz- Nuri Akbay firmasının yetkisi olmayan firmaların yapmıĢ olduğu 

tesisatların sonradan projelendirilmesi eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 5 

inci maddesinin birinci ve beĢinci fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve MüĢteri Hizmetleri 

Yönetmeliği’nin 37 nci maddesine ve gaz kaçağını kimyasal sürerek gidermeye çalıĢması 

eyleminin ise Doğal Gaz Piyasası Ġç Tesisat Yönetmeliği’nin 5 inci maddesine aykırılık teĢkil 

etmesi nedeniyle, 27.10.2016 tarihli ve 6568-1 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 08.11.2016 tarihli ve 1742 

sayılı SoruĢturma Raporu ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü Kurulca 

değerlendirilmiĢ olup; 

Ege Poyraz Doğalgaz-Nuri Akbay firmasının gaz kaçağını kimyasal sürerek gidermeye 

çalıĢması eyleminin Doğal Gaz Piyasası Ġç Tesisat Yönetmeliği’nin 5 inci maddesine, yetkisi 

olmayan firmaların yapmıĢ olduğu tesisatların sonradan projelendirilmesi eyleminin ise 4646 

sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 5 inci maddesine ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve 

MüĢteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37 nci maddesine aykırı olduğu anlaĢıldığından 4646 sayılı 

Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Ege Poyraz 

Doğalgaz-Nuri Akbay firmasına bundan böyle: 

a) Proje onayı olmaksızın iç tesisat imalatı yapmaması, 

b) Ġç tesisat ile ilgili tüm iĢlemlerde ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmesi 

yönünde ihtarda bulunulmasına, 

karar verilmiĢtir.  

Ģeklinde 02.02.2017 tarihli ve 6900-9 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiĢtir. Bu karar 

firmanın adres değiĢikliği yapması ve yeni adresine henüz taĢınmamıĢ olması nedeni ile tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 

4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1708/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 18/08/2016 tarihli ve 6445/1 sayılı Kararı uyarınca, Düz Mah. Atatürk Cad. 

No:54 Saltukova Çaycuma ZONGULDAK adresinde 21.08.2009 tarih ve ĠHR/2214-7/26465 

sayılı ihrakiye teslim lisansı ile faaliyet gösteren Batı Karadeniz Akaryakıt Madeni Yağ Lpg 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin Jet A-1 yakıtını Ġhrakiye Teslim faaliyeti kapsamında hava 

taĢıtlarına fiilen ikmal etmeksizin piyasa faaliyetine konu etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beĢinci 

fıkrasına aynı zamanda Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile 31 inci 

maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teĢkil ettiği ve süresi içinde yazılı savunmasını sunmadığı 

anlaĢıldığından; 

Batı Karadeniz Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında; 

a) 6455 sayılı Kanunla değiĢik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen "Sahip olunan 

lisansın verdiği haklar dıĢında faaliyet gösterilmesi" fiilinden ötürü ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ uyarınca 363.755,- TL idari para cezası uygulanmasına, 

b) 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beĢinci fıkrası uyarınca 21.08.2009 tarih ve 

ĠHR/2214-7/26465 sayılı ihrakiye teslim lisansının iptal edilmesine, 

karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 1708/5/1-1 

————— 

Kurul 12/01/2017 tarihli ve 6862-2 sayılı Kararı ile, 20.03.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32325 sayılı bayilik lisansı sahibi Npet Enerji Akaryakıt Otomotiv TaĢımacılık Gıda ĠnĢaat 

Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 27.08.2013 tarihinde yapılan 

denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sistemine 

müdahale etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi 

ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Npet Enerji 

Akaryakıt Otomotiv TaĢımacılık Gıda ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 

13.10.2016 tarihli ve 6533/27 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında 

düzenlenen 26/10/2016 tarihli ve 1685 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma 

Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; yazılı savunmasında öne sürdüğü hususların yapılan fiili haklı 

gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaĢıldığından, Npet Enerji Akaryakıt Otomotiv TaĢımacılık 

Gıda ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi 

nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu 

maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL, otomasyon sistemine müdahale 

etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu 

maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,- TL olmak üzere toplamda 140.000,- TL idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,- TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 

ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 1708/6/1-1 

————— 

Kurul’un 12/01/2017 tarihli ve 6863-6 sayılı kararı ile 08.07.2008 tarihli ve MYĞ/1670-

4/24763 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Panoil Petrol Ürünleri 

Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi’nin 2012 Hesap Dönemi ġubat-Mayıs ayları (5. Üretim 

Dönemi) incelemelerine göre Lisansın Verdiği Haklar DıĢında taahhütte bulunduğu ürünü 

üretmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci 

fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırı olduğu 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Panoil 

Petrol Ürünleri Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢ ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 20/01/2017 tarihli ve 121 sayılı soruĢturma raporu yazılı savunma alınmak 

üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1708/7/1-1 

————— 

Kurulun 09/11/2016 tarihli ve 6591-26 sayılı Kararı ile; DAĞ/4030-1/31527 sayılı 

dağıtıcı lisansı sahibi (24/03/2016 Tarih ve 6172-18 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiĢtir.) Jooil 

Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi hakkında, 15/04/2013 tarihinde yapılan denetim 

neticesinde bayiine ait istasyonda dağıtıcı tadilinin yapıldığı 27/02/2013 tarihinden itibaren on 

gün içinde otomasyon sistemini ―çalıĢır hale getirme‖ yükümlülüğünü 11/04/2013 gününde 

gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 850.000-TL idari para cezası 

uygulanmasına, karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 
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maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 1708/8/1-1 

————— 

Kurul’un 16.06.2016 tarihli ve 6346-34 sayılı Kararı; 

25/12/2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13439 nolu otogaz bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Özz Yıldız Akaryakıt Gıda Nakliye ĠnĢaat Taahhüt Ticaret Limited ġirketi’ ne 

ait tesiste 01/06/2015 ve 16.03.2016 tarihlerinde yapılan denetimlerde mevzuatta belirlenen 

nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" 

baĢlıklı 17 Ġnci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler 

Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 

inci maddesi hükümleri, ve 16.06.2016 tarihli ve 6346-34 sayılı Kurul Kararı uyarınca ġirketiniz 

hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 

17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde gönderilmiĢtir. 

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 inci 

maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca 16.06.2016 tarihli ve 6346-34 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki 

soruĢturma gereği, Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince düzenlenen 18/11/2016-1780 sayılı 

SoruĢturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın 

kayıtlarda yer alan adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte 

olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1708/9/1-1 

————— 

Kurul’un 16.06.2016 tarihli ve 6346-28 sayılı Kararı; 

11/04/2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11475 nolu otogaz bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren RABĠYE KUNT’a ait tesiste 01/06/2015 ve 15.03.2016 tarihlerinde yapılan 

denetimlerde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmaması nedeniyle, 

5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri, ve 16.06.2016 tarihli ve 6346-28 

sayılı Kurul Kararı uyarınca ġirketiniz hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar 

verilmiĢtir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan 

Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde gönderilmiĢtir. 

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 nci 

maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 
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AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca 16.06.2016 tarihli ve 6346-28 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki 

soruĢturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 18/11/2016-1777 sayılı 

SoruĢturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın 

kayıtlarda yer alan adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte 

olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1708/10/1-1 

————— 

Kurul’un 04/08/2016 tarihli ve 6422-22 sayılı Kararı ile 30 Ağustos Mahallesi 7119 

Sokak No: 7/ C-F Menemen-ĠZMĠR adresinde bulunan ve Ruken Eligüzel Market - Ruken 

Eligüzel isimli iĢyerinde Ġzmir Valiliği Bilim Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüğü görevlilerince 

27.05.2014 tarihinde yapılan denetim neticesinde, söz konusu iĢyerinin ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma 

Ruhsatının olmadığı halde tüplü LPG satıĢı yaptığı ve 5 adet 12 Kg'lık ve 8 adet 2 Kg'lık dolu 

Ġpragaz marka LPG tüplerinin bulunduğu yönünde tespit edilen hususlara iliĢkin olarak 

04/08/2016 tarihli ve 6422-22 sayılı Kurul Kararı uyarınca açılan soruĢturma kapsamında konu, 

Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ 

olup, hakkınızda verilen Kararın örneği yazımız ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.520.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler 

ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 

2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir. 

 1708/11/1-1 

————— 

Kurul’un 21.10.2016.tarihli ve 6549-28 sayılı Kurul Kararı ile 26.11.2015 tarih ve LPG-

BAY/941-54/16543 sayılı lisans kapsamında Mağara Mahallesi TıkılıtaĢ Sokağı No:225 

SĠLĠFKE/MERSĠN adresinde faaliyet gösteren Vapet Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret 

Limited ġirketi’ne ait istasyonda 24.08.2016 tarihinde yapılan denetimde LPG Yetkili Personel 

belgesi olmayan personel çalıĢtırılmasının SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu 

ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 15 inci maddesine ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 
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Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrasına 

aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili 

mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" 

baĢlıklı 17 inci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler 

Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 

inci maddesi hükümleri uyarınca Vapet Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited 

ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 5307 sayılı Kanunun 

―Yaptırımlar‖ baĢlıklı 17 inci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 21.10.2016.tarihli ve 6549-28 sayılı 

Kurul Kararı kapsamındaki soruĢturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince 

düzenlenen 20/12/2016-1934 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın 

tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza (geçerliliği olan LPG Yetkili Personel 

belgesi ile birlikte) gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız 

dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1708/12/1-1 

————— 

Kurul’un 16.06.2016 tarihli ve 6346-20 sayılı Kararı; 

02/06/2015-14/03/2016 tarihlerinde 03/02/2006 tarihli ve LPG-BAY/644-300/00126 

numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi YaĢar Manav'ın "Ankara Karayolu Üzeri 5. Km 

MERKEZ/UġAK" adresinde yapılan denetimlerde LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz 

edilememesi nedenleriyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 Ġnci maddesi ve 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi 

hükümleri, ve 16.06.2016 tarihli ve 6346-20 sayılı Kurul Kararı uyarınca ġirketiniz hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 

17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde gönderilmiĢtir. 

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 inci 

maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca 16.06.2016 tarihli ve 6346-20 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki 

soruĢturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 09/11/2016-1749 sayılı 

SoruĢturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın 

kayıtlarda yer alan adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte 

olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1708/13/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/62524 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Ġstanbul     

1. Bölge Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ġstanbul Vakıflar 1. Bölge 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Beyoğlu-Ġstanbul 

Adresi 
GümüĢsuyu Mah. Ġnönü Caddesi 

No: 2 
Tel-Faks 02122518810-02122436459 

Posta Kodu 34420 E-Mail istanbul@vgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
AKROPOL PROJE MĠM. 

MÜH. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 
Cengiz ERDOĞAN 

Adresi 

Katip Mustafa Çelebi Mah. 

Hocazade Sokak No: 19/2 

Beyoğlu-Ġstanbul 

Katip Mustafa Çelebi Mah. Hocazade 

Sokak No: 19/2 Beyoğlu-Ġstanbul 

T.C. Kimlik No. ------------ 31897751348 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0340042552  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI  

Ticaret Sicil No. 333587  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 1765/1/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/55016 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Ġstanbul 

1. Bölge Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ġstanbul Vakıflar 1. Bölge 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Beyoğlu-Ġstanbul 

Adresi 
GümüĢsuyu Mah. Ġnönü Caddesi 

No: 2 
Tel-Faks 02122518810-02122436459 

Posta Kodu 34420 E-Mail istanbul@vgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
AKROPOL PROJE MĠM. MÜH. 

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 
Cengiz ERDOĞAN 

Adresi 

Katip Mustafa Çelebi Mah. 

Hocazade Sokak No: 19/2 

Beyoğlu-Ġstanbul 

Katip Mustafa Çelebi Mah. 

Hocazade Sokak No: 19/2       

Beyoğlu-Ġstanbul 

T.C. Kimlik No. ------------ 31897751348 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0340042552  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI  

Ticaret Sicil No. 333587  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 1765/2/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/50431 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Ġstanbul       

1. Bölge Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ġstanbul Vakıflar 1. Bölge 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Beyoğlu-Ġstanbul 

Adresi 
GümüĢsuyu Mah. Ġnönü Caddesi   

No: 2  
Tel-Faks 02122518810-02122436459 

Posta Kodu 34420 E-Mail istanbul@vgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
AKROPOL PROJE MĠM. MÜH. 

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 
Cengiz ERDOĞAN 

Adresi 

Katip Mustafa Çelebi Mah. 

Hocazade Sokak No: 19/2       

Beyoğlu-Ġstanbul 

Katip Mustafa Çelebi Mah. 

Hocazade Sokak No: 19/2 

Beyoğlu-Ġstanbul 

T.C. Kimlik No. ---- 31897751348 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0340042552 ---- 

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI ---- 

Ticaret Sicil No. 333587 ---- 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 1765/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1783/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1784/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1785/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1743/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1744/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1745/1-1 



25 ġubat 2017 – Sayı : 29990 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1746/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1747/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1748/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1749/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1751/1-1 
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Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/391127 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Türkiye Vagon Sanayii A.ġ. 

(TÜVASAġ) Genel Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Sakarya/Adapazarı 

Adresi 
Milli Egemenlik Cad. No: 131 

Adapazarı/Sakarya 
Tel-Faks 0 264 275 16 60 - 275 16 70 - 71 

Posta Kodu 54198 E-Mail satinalma@tuvasas.com.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Akın Özay ĠnĢaat Mühendislik 

MüĢavirlik Ticaret Limited ġirketi 
Akın ÖZAY 

Adresi 
Atatürk Caddesi Selamoğlu Pasajı 

No: 5/54 Maltepe/ĠSTANBUL 

KoĢuyolu Mah. KoĢuyolu Cad.      

No: 18/3 Kadıköy/ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No  27289677570 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
027 033 0003  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No 719098  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1742/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 25 ġubat 2017 – Sayı : 29990 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak aĢağıda belirtilen 

bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Ġlana 

baĢvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı 

suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine baĢvuran 

adayların bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve 

Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir. 

BaĢvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 10.03.2017 tarihine kadar Profesör 

ve Doçent kadrosuna baĢvurular için Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvurular için ise 

Ġstanbul GeliĢim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına Ģahsen yapılması gerekmektedir. 

Posta ve internet üzerinden yapılan baĢvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.  

Adres: Cihangir Mah. ġehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. No:1 

Avcılar/Ġstanbul - Tel: 0 212 422 70 00 

 

GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESĠ ARANAN NĠTELĠK 

KADRO ÜNVANI - ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları Bölümü 

Ġlgili alanda Doktorasını veya 

Doçentliğini almıĢ olmak. 
1 - - 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ 

YÜKSEKOKULU ARANAN NĠTELĠK 

KADRO ÜNVANI - ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü 

(Ġngilizce)* 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor ya da Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü, 

Ergoterapi, Fizik, Moleküler 

Biyoloji ve Genetik Türkçe 

veya Ġngilizce Lisans mezunu 

olup, Yüksek Lisans veya 

Doktorasını ilgili alanlarda 

yapmıĢ olmak. 

- - 1 

MÜHENDĠSLĠK VE 

MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ARANAN NĠTELĠK 

KADRO ÜNVANI - ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Mimarlık Bölümü 
Ġlgili alanda Doktorasını 

yapmıĢ olmak. 
- - 1 

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ―Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmelik‖ uyarınca Ġngilizce ders verebiliyor olmak. 1731/1-1 
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Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. 

Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına baĢvuracakların; 

bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiĢ, öğrenim 

durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) 

ile bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir. 

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin 

Üniversitesi Ġnsan Kaynaklarına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler 

ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden baĢvurular kabul 

edilmez. 

Duyurulur. 

 

Fakülte Bölüm Prof. Doçent 

Yrd. 

Doç. Açıklama 

Mühendislik 

Fakültesi 

ĠnĢaat 

Mühendisliği  
  1 

Doktorasını ĠnĢaat Mühendisliği 

bölümünde yapmıĢ olmak. Yapı iĢletmesi 

alanında inĢaat sektöründe biliĢim 

teknolojilerinin kullanımı, veri füzyonu 

ve algılama (sensing), Yapı Bilgi 

Modellemesi, dört boyutlu inĢaat 

modellemesi ve planlama, inĢaat 

sektöründe ileri veri takip ve depolama 

teknolojilerinin kullanımı gibi alanlarda 

uzmanlaĢmıĢ olmak. Disiplin içi ve 

disiplinler arası yetkinliğini uluslararası 

dergilerde ve konferanslarda yayınlanmıĢ 

yayınlar ile göstermiĢ olmak. 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi  

Ġnsan ve 

Toplum 

Bilimleri  

   1 

Tarih alanında doktorasını tamamlamıĢ 

olmak, yurtdıĢında tamamlayanlar için 

denkliğini almıĢ olmak, Türkiye Tarihi 

alanında ders verme deneyimi ve tercihen 

Antropoloji, Kent ve Etnografik 

çalıĢmalar konusunda uzmanlığı bulunan; 

araĢtırma yetkinliğini uluslararası 

dergilerdeki yayınları ve çalıĢmaları ile 

kanıtlamıĢ; iyi derecede Ġngilizce ve en 

az bir baĢka yabancı dili biliyor olmak   

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji   1 

Uygulamalı Sosyal Psikoloji alanında 

doktorasını tamamlamıĢ olmak, 

yurtdıĢında doktorasını tamamlayanlar 

için denkliğini almıĢ olmak, Sosyal 

Psikoloji alanında ders verme deneyimi 

olan ve tercihen Siyasi Kimlik ve Politik 

Psikoloji konularında uzman; yayınları 

ve yürüttüğü projeler ile yetkinliğini 

kanıtlamıĢ; iyi derecede Ġngilizce biliyor 

olmak 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 25 ġubat 2017 – Sayı : 29990 

 

Fakülte Bölüm Prof. Doçent 

Yrd. 

Doç. Açıklama 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

ĠliĢkiler  
   1 

Siyaset bilimi alanında doktorasını 

tamamlamıĢ olmak, yurtdıĢında 

doktorasını tamamlayanlar için 

denkliğini almıĢ olmak, ders tecrübesi ve 

yurtdıĢında ders verme deneyimi olan; 

Siyasal Ġktisat, Kalkınma ve Çevre 

Politikaları alanlarında uzman; bir 

coğrafi bölgede alan çalıĢması yürütmüĢ; 

araĢtırma alanındaki yetkinliğini 

uluslararası dergilerdeki yayınları ve 

aldığı araĢtırma fonları ile kanıtlamıĢ; iyi 

derecede Ġngilizce ve en az bir baĢka 

yabancı dili biliyor olmak, 

 1730/1-1 

—— • —— 
MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Eğitim-Öğretim dili %100 Ġngilizce olan ve ―Flipped Classroom/Learning‖ öğretim 

modelinin ve ―Okulda Üniversite‖ öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemizin 

Eğitim Fakültesi Rehberlik Psikolojik DanıĢmanlık Bölümü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 23. ve 25. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 

ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, 

aĢağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaĢmıĢ, aylık ve özlük hakları yönünden 

4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak iki yardımcı doçent/doçent 

alınacaktır. 

Ġstenen Belgeler: 

- BaĢvuru dilekçesi, 

- Son 6 ayda çekilmiĢ 2 adet vesikalık fotoğraf, 

- YÖK formatlı güncel özgeçmiĢ, 

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, 

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

- Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliği için, aĢağıdaki koĢuldan en az birini sağladığını 

gösteren belge; 

a) Türkçe dıĢındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması. 

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği 

dilin anadil olarak konuĢulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamıĢ olması. 

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının 

birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalıĢmıĢ ve ders vermiĢ olması, 

bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiĢ olması ve ilgili 

yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiĢ olması. 
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ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 

eĢdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 

seksen puanla baĢarılı olması. (ÇalıĢılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla 

öğretim elemanlığına ara verenlerin baĢka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak 

geçiĢinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına iliĢkin belgeleri ilgili merkezi 

sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.) 

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, 

yönettiği doktora çalıĢmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak Ģekilde hazırlanmıĢ dört 

(4) nüsha dosya ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) 

fıkrasının 2.bendi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca, 

Ġngilizce dıĢında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dillerin birinden Yabancı Dil 

Sınavına alınacaklardır. Adaylar hangi yabancı dilden sınava gireceklerini baĢvuru dilekçelerinde 

belirteceklerdir. 

Yabancı Dil Sınavı ile ilgili bilgiler Üniversitemizin eriĢim sayfasında ayrıca 

duyurulacaktır. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dıĢı 

Üniversitelerinden alınmıĢ ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmıĢ denkliğinin olması veya 

diplomaların denkliği için Üniversitelerarası Kurula müracaat edilmiĢ olması gerekmektedir. 

BaĢvurular, 14 Nisan 2017 tarihine kadar aĢağıda belirtilen adrese Ģahsen ve posta ile 

yapılabilir. Posta ile yapılan baĢvuruların son baĢvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaĢmıĢ 

olması gerekmektedir. Belirtilen Ģartları taĢımayan, eksik belgeli ve baĢvuru süresi içinde 

yapılmayan baĢvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Ġlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır. 

BaĢvuru Adresi: MEF ÜNĠVERSĠTESĠ 

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-Sarıyer/Ġstanbul 

Tel: 0 212 395 36 00 Faks: 0 212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr 

 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET AÇIKLAMA 

Eğitim 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

DanıĢmanlık 

Yardımcı 

Doçent/ 

Doçent 

2 

Doktora çalıĢmasını Rehberlik ve Psikolojik 

DanıĢmanlık alanında yapmıĢ olmak. Alan ile 

ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde 

yürütebiliyor olmak. Üniversitemizin tüm 

bölümlerinde uygulanan ―Flipped Classroom/ 

Learning‖ modelini uygulamaya yetkin olmak. 

“MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve 

Atama Ölçütleri‖nde tanımlanan Okulda 

Üniversite Modeli’nin yürütülmesine iliĢkin 

görevleri yerine getirmeyi kabul etmek. 

 1732/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.02.2017 / 295 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.02.2017 / 4308 ĠSTANBUL 

Ġstanbul Ġli, Kadıköy Ġlçesi, Erenköy Mahallesi, özel mülkiyete ait, sit alanı dıĢında, 

Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 10.09.1977 gün 10000 sayılı kararı ile 

tescil edilen ve koruma grubu I olarak belirlenen Selamlık KöĢkü ile II olarak belirlenen Mehmet 

Ali PaĢa KöĢküne ait 1156 ada, 42 parsel ile buna komĢu tescilsiz 84 parselin tevhid edilmesinde 

Ġstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.2006 gün 10 

sayılı kararı ile sakınca bulunmadığına karar verilen, aynı Kurulun 22.02.2006 gün 27 sayılı 

kararı ile sunulan vaziyet planının düzeltmelerle uygun bulunduğuna, 03.05.2006 gün 101 sayılı 

kararı ile teklif edilen A ve B Bloklara ait projelerin düzeltmelerle uygun olduğuna, parselde yola 

terk ve cins tashihi yapılmasında sakınca bulunmadığına karar verilen, aynı Kurulun 26.12.2006 

gün 357 sayılı kararı ile Selamlık KöĢkü’nün rölövesi ve restitüsyonunun, II. grup korunması 

gerekli kültür varlığı olan Mehmet Ali PaĢa KöĢkü’nün ise rölövesinin uygun olduğuna karar 

verilen, aynı Kurulun 04.04.2007 gün 508 sayılı kararı ile Selamlık KöĢkü'ne iliĢkin basit onarım 

izninin verilebileceğine karar verilen, 24.10.2007 gün 884 sayılı kararı ile Mehmet Ali PaĢa 

KöĢkü’ne iliĢkin sunulan restitüsyonun düzeltmelerle uygun olduğuna karar verilen, aynı Kurulun 

16.01.2008 gün 1003 sayılı kararı ile parselde yapılan uygulamalara iliĢkin Kadıköy Belediye 

BaĢkanlığı’nca sunulan bilgi belgelerden bilgi edinildiğine karar verilen, Kurulumuzun 

22.01.2015 gün 2403 sayılı kararı ile parselde bulunan II.grup yapıya iliĢkin sunulan restorasyon 

projesinin uygun olmadığına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 gün 660 sayılı ilke kararına uygun olarak onaylı restitüsyon esaslı olarak hazırlanacak 

restorasyon projesinin iletilmesi halinde konunun değerlendirilebileceğine karar verilen, 

09.07.2015 gün 2845 sayılı kararımız ile parselde bulunan II.grup yapıya iliĢkin sunulan 

restorasyon projesinin uygun olmadığına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 gün 660 sayılı ilke kararına uygun olarak onaylı restitüsyon esaslı olarak 

hazırlanacak restorasyon projesinin iletilmesi halinde konunun değerlendirilebileceğine karar 

verilen, 10.12.2015 gün 3215 sayılı kararımız  ile parselde bulunan tescilli yapının restorasyon 

projesinin uygun olduğuna karar verilen 106/2 pafta, eski:1156 yeni:3367 ada, eski: 42-84 yeni: 

87 parselde bulunan eski eserin koruma alanının belirlenmesi hususunda gereğini talep eden 

ilgilisinin 24.11.2016 tarihli baĢvurusu okundu ve Kurulumuz uzmanlarının 27.12.2016 tarihli 

raporu okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda alınan 

Kurulumuzun 29.12.2016 gün 4209 sayılı kararı gereği 02.02.2017 tarihinde Kurulumuz 

üyelerince yerinde yapılan inceleme sonucunda; 

Ġstanbul Ġli, Kadıköy Ġlçesi, Erenköy Mahallesi, 106/2 pafta, eski:1156 yeni:3367 ada, 

eski: 42-84 yeni: 87 nolu parselde bulunan tescilli yapıların koruma alanının 3367 ada, 19, 20, 86 

ve 87 nolu parseller olarak belirlenmesine karar verildi. 1589/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.07.737 

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2017 - 168 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.01.2017 - 3494 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Ezine Ġlçesi, Gazi Mahallesi- KöprübaĢı Köyü sınırında bulunan, 

Çanakkale-Ezine yolunun solunda kalan, KöprübaĢı ve Akköy Köy yolları üzerinde yer alan, 

Kurulumuzun 17.08.2015 tarih ve 2518 sayılı kararı ile 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7.Maddeleri 

kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliklerini taĢıması sebebiyle tescil edilmesine, 

koruma grubunun 1.grup olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna, Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı 

doğrultusunda hazırlanacak röleve-restitüsyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verilen, 

devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olan Asilhanbey Köprüsünün koruma 

alanının belirlenmesine iliĢkin; Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 17.01.2017 tarih ve 61 sayılı uzman raporu okundu, ilgili dosyası ve 

ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Çanakkale Ġli, Ezine Ġlçesi, Gazi Mahallesi- KöprübaĢı Köyü sınırında bulunan, 

Çanakkale-Ezine yolunun solunda kalan, KöprübaĢı ve Akköy Köy yolları üzerinde yer alan, 

tescilli 1.grup Asilhanbey Köprüsünün koruma alanı sınırının karar eki 1/2000 ölçekli haritada 

koordinatları belirtildiği Ģekilde uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.06.2016/147 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.06.2016/5081 ANTALYA 

Antalya Ġli, Manavgat ilçesi, Uzunlar Mahallesinde, mevcut karayolu üzerinde yer alan 

antik yerleĢim alanının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 

 
 1565/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.06.2016/147 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.06.2016/5070 ANTALYA 

Isparta Ġli, ġarkikaraağaç Ġlçesi, Çiçekpınar Beldesinde tespit edilen Höyük ve çevresinde 

bulunan Roma Dönemi seramik parçaları ile Tunç Çağı malzemelerin bulunduğu alanın kararımız 

eki 1/2000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilmesine karar verildi. 

 
 1566/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.06.2016/147 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.06.2016/5067 ANTALYA 

Isparta Ġli, ġarkikaraağaç Ġlçesi, Belceğiz Köyü Hanyeri Mevkiinde, I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescil edilen Antik YerleĢim Alanının güneydoğu sit sınırlarının dıĢında Kayacık 

Mevkiinde tespiti yapılan açık hava tapınımında kullanılan kaya basamakları, sunu çanağı, blok 

taĢlar,  mimari temel izleri ve seramik parçalarının söz konusu sit sınırlarının yeni tespiti yapılan 

arkeolojik kalıntıları içine alacak Ģekilde güncellenmesine, sit sınırlarının kararımız eki 1/10000 

ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 

 

 
 1567/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.06.2016/147 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.06.2016/5065 ANTALYA 

Isparta Ġli, Yalvaç Ġlçesi, CeleptaĢ Köyü sınırları içerisinde bulunan CeleptaĢ Höyük’ün 

kararımız eki 1 / 5000 ölçekli kadastral paftada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.  

 

 
 1568/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.06.2016/147 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.06.2016/5064 ANTALYA 

Isparta Ġli, Merkez Ġlçe, Bozanönü köyü sınırları içerisinde tespit edilen 2 adet kaya 

mezarı,1 adet Lahit mezar ve kilise kalıntısının bulunduğu alanın kararımız eki haritada 

sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar 

verildi. 

 

 
 1569/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.06.2016/147 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.06.2016/5050 ANTALYA 

Burdur Ġli, Merkez Ġlçe, Çendik Köyü sınırları içerisinde, Kelhöyük Tepe üzerinde 

bulunan Tümülüsün kararımız eki 1/10.000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.06.2016/146 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.06.2016/5026 ANTALYA 

Antalya Ġli, Kemer Ġlçesi, Kuzdere Mahallesinde bulunan 1125612,565m2’lik alanın 

mezarlık olarak kullanılmak üzere tespit edilen çiftlik yerleĢim alanının kararımız eki 1/25000 

ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmesine karar verildi. 

 

 
 1571/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.06.2016/146 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.06.2016/5025 ANTALYA 

Antalya Ġli, Kemer Ġlçesi, Tekirova Mahallesi, kısmen Beydağları Sahil Milli Parkı 

sınırlarındaki Kızılağaç ve Keler Tepe arasında kalan alanda tespiti yapılan antik yerleĢim 

alanının kararımız eki haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilmesine karar verildi. 

 

 
 1572/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.06.2016/146 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.06.2016/5021 ANTALYA 

Antalya Ġli,  Konyaaltı Ġlçesi, Sivridağ Yaban Hayatı Koruma ve GeliĢtirme Sahasında 

Çitdibi ve Hacısekililer Mahallesi sınırlarında Likya yolu isimli yürüyüĢ rotası güzergahında 

tespiti yapılan Asarlık (Typallia) Antik yerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının lahit, yapı 

kalıntısı, iĢlik ve tarım terası alanlarını içine alacak Ģekilde geniĢletilerek güncellenmesine, söz 

konusu antik yerleĢime uzanan antik yolun korunması gerekli taĢınmaz kültür varlıkları olarak 

tescil edilmesine, sit ve koruma alanı sınırlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

gösterildiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 

 
 1573/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.06.2016/146 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.06.2016/5009 ANTALYA 

Antalya Ġli, Kumluca Ġlçesi, Adrasan Mahallesi’nde Likya Yolu isimli yürüyüĢ rotası 

güzergahı çevresinde kısmen Beydağları Sahil Milli Parkı ile Tekirova-Gelidonya Burnu arası 

Doğal Sit Alanında kalan, Alicikyurdu Mevkii çevresinde antik döneme ait kalıntıların kararımız 

eki 1/25.000 ölçekli ve koordinatlı haritada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.06.2016/146 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.06.2016/5008 ANTALYA 

Antalya Ġli, Kumluca Ġlçesi, Yazır ve Adrasan Mahalleleri’nde Likya Yolu isimli yürüyüĢ 

rotası güzergahı çevresinde yapılan çalıĢmalar sırasında Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 

Beydağları Sahil Milli Parkı ile Tekirova-Gelidonya Burnu arası doğal sit alanında tespit edilen 

kalıntıların kararımız eki 1/25.000 ölçekli ve koordinatlı haritada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. 

Derece Arkeolojik Sit sınırlarının geniĢletilerek yeniden belirlenmesine karar verildi. 

 

 
 1575/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.06.2016/146 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.06.2016/5007 ANTALYA 

Antalya Ġli, Kumluca Ġlçesi, Adrasan-KaĢıyaka Mahallesi sınırları içerisinde KarĢıköy 

Mevkiinde yer alan antik yerleĢim alanının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırları 

belirlendiği Ģekilde aynı yasanın 7. maddesi doğrultusunda I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilmesine karar verildi. 

 

 
 1576/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.06.2016/147 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.06.2016/5101 ANTALYA 

Antalya Ġli, Demre Ġlçesi, Belören (Muskar) Mahallesi sınırları içerisinde, Gonca Tepenin 

güneyinde Mehmet Sarnıcı mevkiinde tespit edilen çiftlik yerleĢimlerinin, I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescillenen Papaz Kayası Tepesini de içine alacak Ģekilde bütüncül olarak 

korunması amacıyla I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının geniĢletilmesine, Zeytin Mahallesi, 

Yanekin Mevkiinde tespit edilen çiftlik yerleĢimi ve antik yol kalıntılarının, Kurulumuzun 

17.02.2014 tarih ve 2616 sayılı kararıyla tescil edilen antik yerleĢim alanlarıyla birlikte 

değerlendirilerek I. Derece Arkeolojik Sit Alanının sınırlarının geniĢletilmesine, Belören ve 

KöĢkerler Mahalleleri sınırları içerisinde tespit edilen kaya mezarı, lahit, antik yapılara ait duvar 

kalıntıları ve seramiklerin, Kültür Varlığı olarak tescillenen Likya Tipi Kaya Mezarının koruma 

alanı ile tescilli Gâvur Yolunu da kapsayacak Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 

yeniden düzenlenmesine, I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarıyla etkileĢim içinde bulunması ve 

bozulmamıĢ topoğrafik yapısı da dikkate alındığında alan bütünlüğünde korunmasında kısa ve 

uzun vadede kamu yararı olduğu düĢünülen alanlardan olması nedenleriyle Kurulumuzun 

21.04.2014 tarih ve 2616 sayılı kararıyla tescil edilen III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının, 

Demre Bölgesi içinde benzer kırsal yerleĢim tipolojisini gösteren antik yerleĢim alanlarını 

bütünleyecek Ģekilde kararımız eki haritada gösterildiği Ģekliyle geniĢletilmesine karar verildi. 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 25 ġubat 2017 – Sayı : 29990 

 

 
 1577/1-1 



25 ġubat 2017 – Sayı : 29990 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.04/91 

Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2017 - 317 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.01.2017 - 7626 ĠZMĠR 

Manisa Ġli, Gördes Ġlçesi, Kıymık Mahallesi, Kocapınar Mevkiinde yer alan arkeolojik 

nitelikli alanın tesciline yönelik Manisa Müze Müdürlüğünün 26.03.2014 tarihli ve 806 sayılı 

yazısı ve eklerinin (25.03.2014 tarihli Müze Uzman Raporu ve ekleri) iletildiği Manisa Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 31.03.2014 tarihli ve 1581 sayılı yazısı, alanın tesciline yönelik 

olarak 5177 sayılı Kanunla değiĢik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereğince Kurum 

görüĢlerinin istenildiği Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 26.05.2015 tarihli ve 1573 sayılı yazısı ve eki Kurum görüĢü haritası, konuya 

iliĢkin Kurum görüĢlerinin iletildiği Devlet Su ĠĢleri 2. Bölge Müdürlüğünün 09.06.2015 tarihli ve 

372640 sayılı yazısı, Manisa Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 08.06.2015 tarihli ve 

6412 sayılı yazısı ve eki, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 

17.06.2015 tarihli ve 117876 sayılı yazısı, Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

26.07.2015 tarihli ve 2671 sayılı yazısı ve eki Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

Müze Müdürlüğünün 16.06.2015 tarihli ve 1293 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 13.07.2015 tarihli ve 50924 sayılı yazısı, Gördes 

Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 30.06.2015 tarihli ve 1068 sayılı yazısı ve ekleri, 

Gördes Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 26.06.2015 tarihli ve 995 sayılı 

yazısı ve eki, tescile konu alana iliĢkin kadastro paftalarının iletildiği Manisa Valiliği Kadastro 

Müdürlüğünün 02.07.2015 tarihli ve 1360 sayılı yazısı ve eki, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 25.01.2017 tarihli ve 165 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Manisa ili, Gördes Ġlçesi, Kıymık Mahallesinde bulunan, Manisa Müze Müdürlüğü 

Uzmanlarınca 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit ve 3 (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak 

tescile önerilen alanların, 1. (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak önerilen kısımlarında mimari 

herhangi bir bulguya rastlanılmadığı Müze Müdürlüğü raporundan anlaĢıldığından alanın 

tamamının kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastro paftasına aktarıldığı Ģekilde 3 (üçüncü) Derece 

Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli sit fiĢinin düzenlendiği Ģekliyle uygun olduğuna, 

alandaki kazı çukurunun Manisa Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili Belediyesince 

kapatılmasına, sonucunun Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, kaçak kazı iĢlemine iliĢkin yasal 

soruĢturma baĢlatıldığı Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 31.03.2014 tarihli ve 

1581 sayılı yazısı ve eklerinden anlaĢıldığından, tekrar yasal soruĢturma açılmasına gerek 

olmadığına, soruĢturma sonucuna iliĢkin bilgi ve belgelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesi 

gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.07/276 

Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2017 - 317 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.01.2017 - 7651 ĠZMĠR 

Manisa ili, Salihli ilçesi Kemer Mahallesinde bulunan alanın 2863 sayılı yasa kapsamında 

Arkeolojik sit niteliği  taĢıması nedeniyle alanın  tesciline iliĢkin Kurul Müdürlüğünce  yasanın 

7.maddesi kapsamında gerekli iĢlemlerin yapılarak hazırlanacak bilgi ve belgelerin koruma bölge 

kuruluna iletilmesi talebine iliĢkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 14.04.2016 tarihli ve 6528 sayılı kararı; Ġzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.04.2016 tarihli ve 1602 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü 

haritası;  2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; Alanın arkeolojik sit 

olarak tescillenmesi talebine iliĢkin Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

27.04.2009 tarihli ve 1218 sayılı 02.07.2009 tarihli ve 2098 sayılı, 19.02.2016 tarihli ve 770 sayılı 

ve   29.03.2016 tarihli ve 1392  sayılı yazısı ve ekleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

25.01.2017 tarihli ve 136 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda; 

Manisa ili, Salihli ilçesi Kemer Mahallesinde bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli 

paftada iĢaretlenen Ģekli ile ve ― Daldis Antik Kenti - Flaviopolis‖ adı ile 1. (birinci) Derece 

Arkeolojik Sit ve 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fiĢinin 

uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.11/252 

Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2017 - 317 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.01.2017 - 7664 ĠZMĠR 

Manisa ili Soma Ġlçesi Hatunköy, Beyce, Ġstasyon ve Küçükgüney Mahalleleri mülki 

hudutlarında bulunan alanın 2863 sayılı yasa kapsamında Arkeolojik sit niteliği taĢıması 

nedeniyle alanın tesciline iliĢkin Kurul Müdürlüğünce yasanın 7.maddesi kapsamında gerekli 

iĢlemlerin yapılarak hazırlanacak bilgi ve belgelerin koruma bölge kuruluna iletilmesine iliĢkin 

Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.08.2016 tarihli ve 6878 sayılı 

kararı, Ġzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.07.2016 tarihli 

ve 2648 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen 

kurum görüĢleri; Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.01.2017 

tarihli ve 7560 sayılı kararı; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.01.2017  tarihli ve 138 

sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Manisa ili Soma Ġlçesi Hatunköy, Beyce, Ġstasyon ve Küçükgüney Mahalleleri Mülki 

hudutlarında bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada iĢaretlenen Ģekli ile 1. (birinci) 

Derece Arkeolojik Sit ve 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil 

fiĢinin uygun olduğuna,  karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.06/700 

Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2017 - 317 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.01.2017 - 7637 ĠZMĠR 

Manisa ili Kula ilçesi Narıncalıbıtrak Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın 

Arkeolojik sit potansiyeli taĢıdığına iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 

06.11.2008 tarihli ve 201503 sayılı yazısı ve ekleri Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.11.2016 tarihli ve 3918 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü 

haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 25.01.2017 tarihli ve 135  sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Manisa ili Kula ilçesi Narıncalıbıtrak Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın 

kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ve ―Narıncalıbıtrak 

Ġlktunç çağı Tepe Üstü yerleĢimi ve Geç roma Dönemi Kırsal YerleĢimi‖ adı ile I (birinci) Derece 

Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fiĢinin 

uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.02/1637 

Toplantı Tarihi ve No : 25.01.2017 - 315 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.01.2017 - 7588 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Bergama ilçesi, KaĢıkçı Mahallesinde bulunan alanın 2863 sayılı kanun 

kapsamında arkeolojik sit niteliği taĢıdığına iliĢkin Ġzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.08.2016 tarihli ve 2959 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü 

haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 24.01.2017 tarihli ve 119 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ġzmir ili, Bergama ilçesi, KaĢıkçı Mahallesinde bulunan alanının kararımız eki 1/5000 

ölçekli paftada iĢaretlenen Ģekli ile 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve 3. (üçüncü) Derece 

Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fiĢinin uygun olduğuna,  karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.02.2017 - 162 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.02.2017 - 2518 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Sorgun Ġlçesi, GülĢehri Beldesi, Çötelli Mahallesi, Çile Mevkiinde, tapunun 

209 ada 165 ve 193 nolu parselleri üzerinde Hazine ve özel mülkiyet adına kayıtlı bulunan, 

Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan incelemeler sonrasında tespit edilen ―Çile 

KeĢiĢ Odasının‖   I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin, Yozgat 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 16.12.2016 tarih ve 1746 sayılı 

yazısı ile bahse konu alanın tesciline iliĢkin yasal süresi içerisinde verilen kurum görüĢ yazıları 

(Kayseri Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 30.12.2016 tarih ve 10653 sayılı; Orman 

ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 02.01.2017 gün, 1393 

sayılı; Yozgat Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 03.01.2017 tarih, 32 sayılı; Yozgat 

Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 09.01.2017 tarih, 52 sayılı; Yozgat Valiliği, Ġl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğünün 17.01.2017 gün, 118910 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 24.01.2017 gün, 14447 sayılı) ile Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanının 03.02.2017 tarih ve 542 sayılı dosya inceleme raporu okundu 

raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonucunda; 

Yozgat Ġli, Sorgun Ġlçesi, GülĢehri Beldesi, Çötelli Mahallesi, Çile Mevkiinde, tapunun 

209 ada 165 ve 193 nolu parselleri üzerinde Hazine ve özel mülkiyet adına kayıtlı bulunan, ―Çile 

KeĢiĢ Odasının‖; 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle 1. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit alanına yönelik hazırlanan sit fiĢinin ve sit 

alanına yönelik sayısal veriler içeren 1/25000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, GülĢehri Beldesi, 

Çötelli Mahallesi, 209 ada 165 ve 193 nolu parsellerin bir kısmında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olduğuna dair, pafta ve fen klasörü ile tapu  kütüğü beyanlar hanesine ―bir kısmı I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin ilgili kurumlarca verilmesine, söz konusu sit alanında; Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koruma esasları ve 

kullanma koĢullarının geçerli olduğuna; söz konusu alanda yapılan izinsiz uygulamalar nedeniyle 

yasal iĢlem baĢlatılması, alana iliĢkin ilgili kurumlar tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı Ġmar 

Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.02.2017 - 162 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.02.2017 - 2515 KAYSERĠ 

Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Akbucak Köyünde kadastro harici alanda kalan, sit alanı 

dıĢında yer alan,  Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Akbucak Köprüsünün 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin Yozgat Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü’nün 02.12.2016 gün ve 1650 sayılı yazısı ile 

bahse konu alanın tesciline iliĢkin (Yozgat Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

02.01.2017 tarih ve 16 sayılı, Yozgat Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün 

06.01.2017 tarih ve 248 sayılı; Karayolları Genel Müdürlüğü, Sanat Yapıları Daire BaĢkanlığının 

20.01.2017 tarih ve 21155 sayılı; Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ Etüt Planlama ve Tahsisler 

Dairesi BaĢkanlığının 24.01.2017 gün, 55905 sayılı) görüĢ yazıları, ile Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü raportörünün 03.02.2017 tarih ve 543 sayılı dosya inceleme raporu okundu; 

raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonucunda; 

Sarıkaya ilçesi, Akbucak Köyünde kadastro harici alanda kalan, sit alanı dıĢında yer alan, 

Akbucak Köprüsünün 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle, korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke 

kararının ―Yapı Grupları‖ baĢlıklı bölümünde tanımlanan ―Toplumun maddi tarihini oluĢturan 

kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar‖ 

kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun ―I. Grup‖ olarak belirlenmesine, ayrıca koruma 

alanının kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral harita üzerinde iĢaretlendiği Ģekliyle 

belirlenmesine, Akbucak Köyünde kadastro harici alanda kadastro çalıĢmaları yapılması halinde 

köprünün bulunduğu parselde ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ olduğuna; 129 ada 1  

parsel ile 112 ada 50 parsellerin bir kısmı Akbucak Köprüsünün Korunma Alanında kaldığından, 

pafta ve fen klasörü ile tapu  kütüğü beyanlar hanesine ―bir kısmı Korunma Alanıdır‖ Ģerhinin 

ilgili kurumlarca verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.02.2017 - 161 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.02.2017 - 2486 KAYSERĠ 

Kayseri Ġli, Ġncesu Ġlçesi,  Garipçe Mahallesinde bulunan, tapunun 106 ada 25 parselinde 

Hazine adına kayıtlı taĢınmazın Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığına 1164 sayılı Kanunun Ek 4 üncü 

maddesi gereğince arsa üretim alanı olarak devir talebine esas olmak üzere taĢınmazın 21.07.1983 

gün ve 2863 sayılı yasa kapsamında bulunup bulunmadığının bildirilmesi istemine iliĢkin, 

Kayseri Defterdarlığı, Milli Emlak Müdürlüğünün 01.11.2016 tarih, 15835 sayılı yazısı ile bahse 

konu alanın tesciline iliĢkin yasal süresi içerisinde verilen kurum görüĢ yazıları (Kayseri Valiliği, 

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarih, 9533 sayılı; Kayseri Valiliği, Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün 30.11.2016 tarih, 3392 sayılı; Kayseri Valiliği, Ġl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğünün 07.12.2016 gün, 6044500 sayılı;  Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, DSĠ 

12. Bölge Müdürlüğünün 17.12.2016 gün, 847794 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve 

ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 21.12.2016 gün, 229690 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih, 444358 sayılı) ve Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.11.2016 tarih, 4909 sayılı raporu okundu, raportörünün 

açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Kayseri Ġli, Ġncesu Ġlçesi, Garipçe Mahallesinde bulunan, tapunun 106 ada 25 parselinde 

Hazine adına kayıtlı taĢınmaz üzerinde bulunan, ―Garipçe Nekropolünün‖; 2863 sayılı yasanın 6. 

maddesi kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilmesine, sit alanına yönelik hazırlanan sit fiĢinin ve sit alanına yönelik sayısal veriler 

içeren 1/25000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, Garipçe Mahallesi, 106 ada 25 nolu parselin bir 

kısmında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı kaldığından, pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar 

hanesine ―bir kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin ilgili kurumlarca verilmesine; söz 

konusu sit alanında, Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında 

belirtilen koruma esasları ve kullanma koĢullarının geçerli olduğuna; alana iliĢkin ilgili kurumlar 

tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı Ġmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği
— 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri

Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya
Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik
Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/5)
— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 55) (Ön Ödeme Usul ve

Esasları)
— Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/02/2017 Tarihli ve 6942 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/02/2017 Tarihli ve 6943 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/02/2017 Tarihli ve 6945 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

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.


