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—— • ——
Adalet Bakanlığından:

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı

Yediemin Depoları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İş Yurt-

ları Kurumu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı” iba-

resi eklenmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile Adalet Teşkilatını Güç-

lendirme Vakfı Bakanlıkça uygun görülecek mahallerde herhangi bir ilana bağlı kalmaksızın

lisans hizmetlerini doğrudan ve münhasıran yerine getirebileceği gibi bu kurumlar yetkilerinin

bir kısmını veya tamamını aynı şartları taşıyan alt işleticilere devredebilir. Devir işlemi Ba-

kanlığın onayı ile geçerlilik kazanır. Bu Yönetmelikte belirtilen hak ve yükümlülüklerin yerine

getirilmesi hususunda alt işletici ile bu kurumlar birlikte sorumludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/8/2016 29810
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

OTOMOTİV ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN PİYASA GÖZETİMİ

VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorum-

luluğunda bulunan otomotiv ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin usul ve

esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda

bulunan 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve

Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nin Ek IV Bölüm 1’inde yer alan teknik dü-

zenlemeleri ve 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araç-

ların ve Bunlar için Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel

Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Ek-3 Zorunlu Olarak Uygulanan

BM/AEK Regülasyonları Listesi’nde yer alan BM/AEK regülasyonlarını, 14/8/2014 tarihli ve

29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa

Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013) ve 22/8/2015 tarihli ve 29453 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli

Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)

kapsamında yer alan BM/AEK regülasyonlarını, 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan

Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzen-

lemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Tebliğ (SGM-2009/1)’in Ek-1’inde yer alan ve zorunlu uygulanan diğer regülasyonlar ile Av-

rupa Birliği tarafından yayımlanan ve Bakanlıkça yönetmelik veya tebliğ olarak uyumlaştırı-

larak yürürlüğe konulan tip onayı mevzuatı kapsamındaki otomotiv ürünlerinin piyasa gözetimi

ve denetimi faaliyetlerinin usul ve esasları ile uygunsuzluk halinde alınacak önlem ve yaptı-

rımları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, birinci fıkrada belirtilenler dışındaki teknik düzenlemelerde yer

alan ürünler ile 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal,

Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan tadilat ve montaj işlemlerine iliş-

kin hususları kapsamaz.

(3) Bu Yönetmelik, kullanımdaki araçlar üzerinde yapılacak incelemeleri kapsamamak-

ta olup, bu araçların karayolu yapısı ve trafik güvenliğine dair değerlendirmeler 23/9/2004 ta-

rihli ve 25592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İş-

letilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer
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sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında sorumlu oto-

ritelerce yerine getirilir. Ancak bu araçlar için gerçekleştirilen gönüllü geri çağırma faaliyetleri

bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-

nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin 2 nci, 11 inci, 27 nci maddelerine, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Aksam: Bir aracın parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmış, herhangi bir düzen-

leyici mevzuatın şartlarına tabi olan ve düzenleyici mevzuatın bu konuda açık hükümler içerdiği

durumlarda araçtan bağımsız olarak tip onayı verilebilen ürünleri,

b) Araç: Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT), Tarım

ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

(AB/167/2013), İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin

Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’lerinde ta-

nımlanan, karayolunda kullanılan bir motorlu araç veya römorku,

c) Ayrı teknik ünite: Bir aracın parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmış, herhangi

bir düzenleyici mevzuatın hüküm ve şartlarına tabi olan ve düzenleyici mevzuatın bu konuda

açık hükümler içerdiği durumlarda, sadece belirli bir veya birkaç araç tipiyle bağlantılı olarak,

araçtan bağımsız bir şekilde tip onayı verilebilen bir tertibatı,

ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) BM/AEK Regülasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile taraf olunan, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Ko-

mitesince hazırlanan 1958 Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan

Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Ve-

rilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma ekinde yer alan teknik düzen-

lemeyi,

e) Dağıtıcı: Tedarik zincirinde yer alan ve araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça

veya donanımları piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki herhangi bir gerçek

veya tüzel kişiyi,

f) Düzeltici faaliyet: Bir ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygunsuzluğunun ve/veya

güvensizliğinin verilen süre içinde üretici tarafından giderilmesi faaliyetini,

g) Duyusal inceleme: Ürünün herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulma-

sından önce, denetim personelinin beş duyusunu ve/veya basit ve yaygın olarak kullanımda

olan ölçme araçlarını kullanarak yapacağı incelemeyi,
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ğ) Gönüllü geri çağırma: Nihai kullanıcıda veya piyasada yer alan ürünlerin üretici ta-

rafından Bakanlığın müdahalesine gerek kalmadan gönüllü olarak ücretsiz geri çağrılma ve

düzeltilme işlemlerini,

h) Genel Müdürlük: Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

ı) Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan

veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma

sağlayan ürünü,

i) Güvensiz ürün: Duyusal inceleme veya test ve muayene yoluyla insan sağlığı, can

ve mal güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve çevre bakımından güvenli olmadığı tespit edilen

ürünü,

j) İl müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerini,

k) İl müdürü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji il müdürlerini,

l) Kanun: 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlan-

ması ve Uygulanmasına Dair Kanunu,

m) Müsteşar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarını,

n) Numune: Test ve muayene yapılmasına ihtiyaç duyulan hallerde, test, muayene veya

belgelendirme kuruluşuna gönderilmek üzere alınan ürünü,

o) Otomotiv ürünü: BM/AEK regülasyonları ile AB tarafından yayımlanan ve Bakan-

lıkça yönetmelik veya tebliğ olarak uyumlaştırılarak yürürlüğe konulan tip onayı mevzuatı

kapsamında yer alan araç, aksam, ayrı teknik ünite ve sistemleri,

ö) Periyodik muayene: Trafiğe çıkarılacak araçların teknik şartlara uyup uymadığının

ekonomik yapıları da dikkate alınmak suretiyle 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları

Trafik Kanununa göre belirli zamanlarda yapılan muayenelerini,

p) PGD: Piyasa gözetimi ve denetimini,

r) Piyasaya arz: Bir ürünün yurt içi piyasada ilk kez bulundurulmasını,

s) Riskli ürün: Kullanım ömrü ve uygulanabildiği hallerde hizmete sokulmasına, kuru-

lumuna ve bakımına ilişkin kural ve talimatlar dikkate alınmak kaydıyla, normal veya makul

bir şekilde öngörülebilen kullanım koşullarında insan sağlığı ve güvenliği, işyerinde sağlık ve

güvenlik, tüketicinin korunması, çevre, kamu emniyeti veya diğer bir kamu yararını makul ve

kabul edilebilir ölçülerin ötesinde olumsuz etkileme potansiyeli olan ürünü,

ş) Sistem: Bir araçta bir veya birkaç özel işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmiş

ve herhangi bir düzenleyici mevzuatın şartlarına tabi olan ürün grubunu,

t) Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dâhil olmak üzere, özellikleri,

işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, eti-

ketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve

uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

u) Tip onayı: Bir onay kuruluşunun bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin

ilgili idari hüküm ve teknik şartları sağladığını gösteren onaylama işlemini,
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ü) Uygun olmayan ürün: İlgili teknik düzenlemesine aykırı olan otomotiv ürününü,

v) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını

veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi;

üreticinin Türkiye dışında olması halinde üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya

ithalatçıyı, ürünü üreticinin yetki vermediği bir ithalatçının piyasaya arz etmesi durumunda da

ürünü ithal eden ithalatçı firmayı, ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürü-

nün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

y) Ürün Güvenliği ve Denetimi Bilgi Sistemi: Bakanlığın PGD faaliyetlerine ilişkin

her türlü bilgi, belge ve verilerin kaydına, elektronik ortamda saklanmasına, gerektiğinde veri

girişi, veri çağırma, risk değerlendirmesi ve raporlama uygulamalarına imkân veren sistemi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar, Uygunsuzluk veya Güvensizlik

Halinde Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Yaptırımlar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Otomotiv ürünlerine yönelik PGD faaliyetleri; piyasaya ilk defa arz

edilen yeni araçların ve otomotiv ürünlerinin ilgili teknik düzenleme gereklerini sağlayıp sağ-

lamadığının, güvenli olup olmadığının denetlenmesini, güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale

getirilmesinin teminini ve gerektiğinde her türlü idari tedbirlerin Bakanlık tarafından alınmasını

kapsar.

(2) Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Hakkında teknik

düzenlemesi bulunmayan ürünler için, 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Bilim, Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Bakanlık, otomotiv ürünlerine ilişkin PGD’yi denetim personeliyle yürütür, gerekli

önlemleri alır ve idari yaptırımları uygular.

(4) Bakanlık otomotiv ürünlerine yönelik PGD’yi, yıllık denetim programının yanı sıra,

re’sen veya ihbar ve şikâyet üzerine yapar.

(5) Otomotiv ürünlerine yönelik PGD, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Satış ve kiralama amacıyla yazılı basın, radyo, televizyon, internet ve benzeri iletişim

araçlarında reklam ve ilanları yer alan ve/veya uygunluk belgesi ve/veya fatura düzenlenen

ürünler ve/veya araçlar piyasaya arz edilmiş kabul edilir.

b) PGD; ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ve

gerektiğinde; ithalat, ihracat, montaj, hizmete sunum veya bir mal veya hizmet üretilmesi sü-

recinde de yapılır.

c) PGD faaliyetleri sırasında teknik servislerin ve ürünün uygunluk değerlendirme iş-

lemlerinde yer almayan test, muayene veya belgelendirme kuruluşlarının imkânlarından ya-

rarlanılır. Uygunluk değerlendirmesini yapan kuruluş haricinde ürünün test ve muayenesini
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yapacak kuruluş yoksa denetim personelinin gözetim ve denetiminde, bu kuruluşta veya üre-

ticinin laboratuvarında ürünün test ve muayenesi yaptırılır. Ancak test ve muayene sonucuna

göre karar verme yetkisi Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğüne aittir.

(6) Denetim sonucunda tespit edilen uygunsuzluk veya güvensizlik durumunda sorum-

luluk üreticiye aittir. Dağıtıcının iş yerinde yapılan denetimde, üreticinin adı ve adresi tespit

edilir. PGD faaliyetleri sonucunda uygunsuzluğu veya güvensizliği belirlenen ürünlere ilişkin

olarak üreticinin tespit edilemediği durumlarda, üreticinin veya ürünü tedarik ettiği kişinin

kimliğini 3 iş günü içinde bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir. Üreticinin yurt dı-

şında yerleşik olması halinde yetkili temsilci ve/veya ithalatçı muhatap alınır ve bunlar da üre-

tici ile aynı sorumluluğu taşır.

Denetim şekli

MADDE 6 – (1) PGD, durumun gereklerine göre, aşağıdaki hususlardan bir veya bir-

kaçını kapsayacak şekilde yapılır:

a) Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme.

b) İlgili bir teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, 5 inci maddede belirtilen dü-

zenlemeler çerçevesinde ürünün güvenli olduğunu gösteren bilgi ve/veya belgeler üzerinden

inceleme.

c) Duyusal inceleme.

ç)  Test ve muayene.

(2) Teknik düzenlemesine uygun olmayan ve güvensizlik şüphesine yol açan ürünler

ile ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olmakla birlikte duyusal inceleme sonu-

cunda güvensizlik şüphesi veya belgesine uygun üretilmediği şüphesi uyandıran ürünler için

tutanağın ilgili bölümü doldurulur ve test veya muayeneye başvurulur.

(3) İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi güvensizliğe ilişkin ke-

sin belirti taşıyan ürünler için tutanağın ilgili bölümü doldurulur ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi

ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

Numune alma, test ve muayene

MADDE 7 – (1) Denetim personeli, ürünün test ve muayenesini gerekli gördüğü tak-

dirde, her türlü test ve muayeneyi yaptırmak üzere denetlenen üründen numune alır.

(2) Ürünün yapısına ve özelliğine göre, test ve muayenelerin gerektirdiği ölçüyü aşma-

mak üzere, şahit numune alınması fiilen mümkün olmayan haller hariç, biri şahit numune olmak

üzere üç takımı geçmeyecek miktarda; araçlar için ise bir adet numune üretici veya dağıtıcıdan

bedeli ödenmeden alınır.

(3) Numune alınması halinde, denetim esnasında tutanağın ilgili bölümü doldurulur ve

tutanağın bir nüshası üreticiye veya dağıtıcıya teslim edilir. Numune mührü bozulmayacak şe-

kilde denetim personeli ile üretici veya dağıtıcı yahut bunların çalışanlarıyla birlikte mühürlenir

ve üzerine tutanak numarası, tarafların bağlantılarını açık olarak gösteren isim, unvan ve imzalar
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ile ürünün markası, modeli, parti ve seri numarasını taşıyan etiket konulur. Numune alınan

ürün araç ise mühürleme işlemi uygulanmaz; araçla beraber uygunluk belgesinin bir örneği

üretici veya dağıtıcı tarafından sunulur.

(4) Üretici veya dağıtıcı, numunelere ilişkin, teknik düzenlemede belirtilen tüm belge-

leri istenilmesi halinde Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdür.

(5) Test ve muayene yapılması için alınan numune ile tutanağın bir nüshası, Bakanlıkça

belirlenen test ve/veya muayene kuruluşuna gönderilir. Test ve/veya muayene kuruluşu tetkik-

leri en kısa zamanda yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu, Bakanlık merkez

teşkilatına veya numuneyi gönderen il müdürlüğüne iki nüsha halinde yazılı ve elektronik or-

tamda gönderir.

(6) Araç test ve muayeneleri üreticinin veya yetkili temsilcisinin katılımıyla yaptırılır.

Üreticinin veya yetkili temsilcisinin bildirilen tarihte gelmemesi test ve muayene işlemlerinin

gerçekleştirilmesine engel teşkil etmez.

Numune, test ve muayene ücreti

MADDE 8 – (1) Test ve muayene sonucunda, numunenin uygun çıkması durumunda;

a) Test ve muayene, nakliye, bindirme ve indirme ücreti Bakanlığa aittir.

b) Numunenin özelliğini kaybetmemesi durumunda bu husus üreticiye veya dağıtıcıya

Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren

bir ay içinde üretici tarafından test ve muayene kuruluşundan alınmayan numune, defterdar-

lıklara intikal ettirilir. Bu durumda üretici numune bedelini talep edemez.

c) Numunenin özelliğini kaybetmesi durumunda, Bakanlıkça hazırlanan Numune Ber-

taraf Tutanağı düzenlenerek numune bertaraf edilir ve numune bedeli Bakanlık tarafından üre-

ticiye ödenir.

(2) Test ve muayene sonucunda numunenin ilgili teknik düzenlemeye uygun ve/veya

güvenli olmadığının tespit edilmesi durumunda;

a) Test ve muayene, nakliye, bindirme ve indirme ücreti üreticiye aittir. Bu ücretler hak-

kında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hü-

kümleri uygulanır. Bu kapsamda tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.

b) Ancak, Bakanlık tarafından bedelsiz olarak test ve muayene hizmeti alınan durum-

larda, ilgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı ve/veya güvenli olmadığı tespit edilen numu-

neler için ilgili test ve muayene kuruluşu tarafından fatura edilen bedel, üretici tarafından doğ-

rudan bu kuruluşa ödenir.

c) Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü, teste tabi tutulan numune veya numu-

nelerin teslim alınması için üreticiye veya dağıtıcıya bildirimde bulunur. Bildirimden itibaren

bir ay içinde üretici tarafından test ve muayene kuruluşundan alınmayan numuneyi, “Numune

Bertaraf Tutanağı” düzenleyerek bertaraf eder veya ettirir. Bu durumda üretici numune bedelini

talep edemez. Teslim alınan numuneler, teknik düzenlemesine uygun ve güvenli hale getiril-

meden piyasaya arz edilemez.
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(3) Numunenin, üretici dışındaki bir firmadan alınması ve söz konusu firmanın Numune

Alma Tutanağı ile birlikte üreticiye başvurması durumunda, numune bedeli üretici tarafından

söz konusu firmaya ödenir.

(4) Ulusal veya uluslararası bir projenin uygulanması çerçevesinde alınacak numune-

lerin bedeli, nakliye, test ve muayene ücretleri, numunenin uygun olup olmadığına bakılmak-

sızın proje bütçesinden karşılanabilir.

Teknik düzenlemeye uygunsuzluk halinde alınacak önlemler

MADDE 9 – (1) Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından güvensiz ol-

mamakla beraber ilgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen ürünler için;

a) Üretici, ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğunu gidermek için düzeltici faaliyet

planı sunmak ve düzeltici faaliyet planı çerçevesinde verilen süre içerisinde uygunsuzluğu gi-

dermek zorundadır.

b) Düzeltilebilir uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla, düzeltici faaliyet planını 30

gün içinde sunması için üreticiye bildirim yapılır. Bu süre, üreticinin talebi üzerine, bir defaya

mahsus olmak üzere 30 güne kadar uzatılabilir. Bu süre içinde düzeltici faaliyet planını sun-

mayan üretici, düzeltme faaliyetinde bulunmayacağını kabul etmiş sayılır.

c) Üretici tarafından sunulan düzeltici faaliyet planı, gerektiğinde değişiklik yapılarak,

il müdürlüğü tarafından onaylanır ve üreticiye tebliğ edildiği tarihten itibaren geçerli olmak

üzere teknik düzenlemeye uygunsuzluğun niteliği, ürünün özelliği ve piyasa yaygınlığı durumu

değerlendirilerek bir yılı geçmemek üzere düzeltme süresi verilir.

ç) Denetim sonucunda uygunsuzluğunun giderilmesi için süre verilmiş olan bir ürüne

aynı uygunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun üreti-

cinin kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilemediğinin tespiti halinde bir yılı geçmemek

üzere ek süre verilebilir.

d) Teknik düzenlemeye uygunsuzluk nedeniyle verilen sürelerin takibi ile düzeltme faa-

liyetinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü il müdürlüğü tarafından yapılır.

e) (a) bendi uyarınca ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğunu gidermek için dü-

zeltici faaliyet planı sunmayan ya da düzeltici faaliyet planı sunmakla birlikte verilen süre so-

nunda uygunsuzluğu gidermeyen üreticiye, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)

bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

(2) Uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen bel-

gelerin gerçeği yansıtmadığının, tahrif veya taklit edildiğinin tespit edilmesi halinde, Cumhu-

riyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Suçtan dolayı yaptırım uygulanmayan hallerde,

dava zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının

(f) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(3) Uygunluk işaretinin ve belgelerinin ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ebat, gö-

rünürlük, silinmezlik, iliştirilecek yer ve benzeri özellikleri bakımından uygun olmadığının

tespit edilmesi halinde, birinci fıkra hükümleri uygulanır.
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Güvensizlik

MADDE 10 – (1) 6 ncı maddede belirtilen işlemler sonucunda güvenli olmadığı tespit

edilen ürünler için;

a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanması,

b) Piyasada bulunan ürünlerin toplatılması,

c) Gerektiğinde ürünün hizmet dışı bırakılması,

ç) Ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilemediği ya da güvenli hale getirilmesi-

nin mümkün olmadığı durumlarda bertaraf edilmesi,

d) Ürünün teknik düzenlemesinde yer alan diğer önlemlerin alınması,

e) Gerektiğinde trafikten men edilmesinin sağlanması,

kararlarından uygun olanlar orantılık ilkesi gözetilerek verilir.

(2) Birinci fıkrada sayılan önlem kararları alınmadan önce üretici ve/veya dağıtıcı du-

rum hakkında görüşlerini almak üzere tebligatla bilgilendirilir. Üretici ve/veya dağıtıcı tebli-

gatın kendisine ulaşmasından itibaren on gün içerisinde savunma hakkını kullanır ve ilgili Ge-

nel Müdürlüğe yazılı olarak cevap verir.

a) İnsan sağlığı ve güvenliğinin veya mevzuatla korunan diğer bir kamu yararının teh-

likede olduğu acil hallerde bu sürenin dolması beklenmeyebilir. Savunma hakkı verilmeden

bir karar alınması halinde, üretici ve/veya dağıtıcıya cevap verebilme fırsatı sonradan tanına-

bilir.

b) Birinci fıkra uyarınca Bakanlıkça alınması öngörülen ya da alınan önlemler, üretici

ve/veya dağıtıcının cevabı veya sağlayacağı bilgi ve belge neticesinde gözden geçirilir.

(3) Birinci fıkra uyarınca hakkında önlem uygulanan ürünün güvenli hale getirilmesinin

mümkün olduğu durumlarda;

a) Üretici üründe tespit edilen güvensizliğin düzeltilebilir olduğunu kanıtlayan belgeler

ve düzeltici faaliyet planı ile birlikte kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren en geç on

beş gün içinde il müdürlüğüne başvurur. Bu sürenin yeterli olmadığı durumlarda üretici gerekçe

ve çalışma planı ile ek süre başvurusunda bulunabilir ve bu süre il müdürlüğünün onayıyla iki

aya kadar uzatılabilir. Bu süre içinde başvuruda bulunmayan üreticinin düzeltme faaliyetinde

bulunmayacağı varsayılır.

b) İl müdürlüğü, üretici tarafından sunulan düzeltici faaliyet planını gerektiğinde deği-

şiklik yaparak onaylar ve üreticiye tebliğ edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere güven-

sizliğin niteliği, ürünün özelliği ve piyasa yaygınlığı durumunu değerlendirerek altı ayı geç-

memek üzere düzeltme süresi verir.

c) Düzeltilebilir güvensizliğin giderilmesi için süre verilmiş olan bir ürüne tekrar süre

verilmez. Ancak verilen süre sonunda güvensizliğin üreticinin kusuruna dayanmayan sebeplerle

giderilemediğinin tespiti halinde altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

ç) İl müdürlüğü veya gerekli hallerde Genel Müdürlük; düzeltme işlemlerini yerinde

izleyebilir ve düzeltme işlemleri esnasında gözlemci bulundurabilir, ihtiyaç duyulması duru-

munda düzeltmeye tabi tutulan ürünün tarafsız bir test veya muayene kuruluşu tarafından test
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ve muayenesini isteyebilir. Düzeltme faaliyeti sonucunda, güvenli hale getirildiği il müdürlüğü

veya Genel Müdürlük değerlendirmesine sunulmayan ürün, piyasaya arz edilemez ve hizmete

sunulamaz.

(4) Güvensiz ürünlere ilişkin, birinci fıkra uyarınca Bakanlıkça alınan önlemler ile ilgili

risk altındaki kişilerin bilgilendirilmesi ve bu kararların uygulanmasının sağlanması amacıyla;

a) Üretici; unvanını, ürününü tanıtan marka, model, cins veya diğer ayırt edici özellikleri

ve mümkün olan durumlarda ürünün fotoğrafını, alınan önlemi, önlemi gerektiren sorunun açık

ve anlaşılır tarifini, ürünün taşıdığı riskle ilgili bilgileri, riskten sakınmak veya sorunu gidermek

için önerilen yöntemleri ve ürünün iade edileceği adresleri veya üründeki sorunun giderilmesini

teminen gönderilebileceği adresleri içeren duyuruyu kararın kendisine tebliğ edilmesinden iti-

baren on beş gün içinde sağlar.

b) İl Müdürlüğü ürünün içerdiği riskler hakkında (a) bendinde istenilen bilgilerin, üretici

tarafından etkili olacak şekilde duyurulmasını, üretici tarafından yapılan duyuru veya duyuru

şekli uygun bulunmaz veya yetersiz görülürse, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile

ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı suretiyle risk altındaki kişilere du-

yurulmasını sağlar.

c) İl müdürlüğü duyurunun yukarıdaki esaslara uygun ve risk altındaki kişilerin haber-

dar edilmesini sağlayacak şekilde yayınlanıp yayınlanmadığını denetler ve eksiklik tespit edil-

mesi halinde duyurunun tekrarını sağlar.

ç) Bakanlık duyuruyu takip edecek şekilde bu ürünlerle ilgili bilgileri internet sitesinde

ilan eder.

(5) Güvensizlik tespiti sonucunda Bakanlık tarafından 10 uncu maddenin birinci fıkrası

kapsamında verilen kararların gerekleri bu kararların tebliğ tarihinden itibaren en geç altı ay

içinde üretici tarafından yerine getirilir ve yerine getirildiği belgelenir. Üretici bu faaliyetlerden

doğan her türlü masrafı karşılamakla yükümlüdür. Üretici, nihai kullanıcıya ek bir maliyet yük-

lemeden ürünü zamanında ve kolaylıkla teslim edebilmesi için gerekli ortamı sağlamak zorun-

dadır.

(6) 6 ncı maddede belirtilen işlemler sonucunda güvenli olmadığı tespit edilen ürünler

için Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uy-

gulanır.

(7) Güvenli hale getirilemeyen veya güvenli hale getirilmesi imkânsız olan ürünler,

ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak üreticinin belirleyeceği adreste ve yöntemle il mü-

dürlüğü denetim personelinin gözetiminde bertaraf edilir. İl müdürlüğünce, bertaraf edilen ürün

miktarını, ürünün ne şekilde bertaraf edildiğini, bertaraf yerini, tarihini ve tarafların yetkilile-

rinin ad ve soyadlarını içeren Ürün Bertaraf Tutanağı düzenlenir.

(8) İl müdürlüğü birinci fıkra uyarınca uygulanacak önlemlerin yerine getirilmesini

sağlar. Bu kararların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder; üretici tarafından yapılan iş-

lemler ikişer aylık dönemlerle düzenli olarak il müdürlüğüne sunulur.
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(9) Bu maddede belirtilen önlemleri belirlenen şekil ve sürede yerine getirmeyen üretici,

faaliyetlerin Bakanlık tarafından yerine getirilmesi amacıyla yapılacak masrafları karşılar. Mas-

raflar hakkında, 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Gönüllü geri çağırma

MADDE 11 – (1) Üreticiler, kullanıcılarda olan ve piyasada bulunan, riskli ya da teknik

düzenlemesine uygun olmayan otomotiv ürünlerini Bakanlığın müdahalesine gerek kalmadan

gönüllü olarak geri çağırabilir ve düzeltici faaliyette bulunabilir. Ancak Bakanlıkça denetimi

yapılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünler için, denetimin yapıldığı tarihten sonra bu

madde uygulanamaz.

(2) Gönüllü geri çağırma faaliyetinde bulunacak üretici bu faaliyete dair talep edilen

tüm bilgi ve belgeler ile birlikte faaliyeti tamamlamak için ihtiyaç duyduğu süreyi de belirterek

il müdürlüğüne başvurur. Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)

kapsamında yer alan otomotiv ürünleri için yapılacak gönüllü geri çağırma başvurularında anı-

lan Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre, Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa

Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013) kapsamında yer alan otomotiv

ürünleri için yapılacak gönüllü geri çağırma başvurularında anılan Yönetmeliğin 47 nci mad-

desine göre ve İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin

Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013) kapsamında

yer alan otomotiv ürünleri için yapılacak gönüllü geri çağırma başvurularında anılan Yönet-

meliğin 52 nci maddesine göre ürüne onay veren onay kuruluşunun bilgilendirildiğine dair bel-

geler il müdürlüğüne iletilir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin eksik veya hatalı olması du-

rumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz ve gerekçe üreticiye bildirilir.

(3) İl müdürlüğü gönüllü düzeltme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için üreticinin

talebini, ürünün özelliğini ve piyasa yaygınlığı durumunu değerlendirerek Genel Müdürlük ta-

rafından ilgili kamu kuruluşları, teknik servisler ve ilgili derneklerin görüşleri de alınarak be-

lirlenen kriterlere göre risk değerlendirmesi yapar.

a) Risk değerlendirme sonucunda düşük risk içeren gönüllü geri çağırma faaliyetleri il

müdürlüğü tarafından onaylanarak yalnızca Bakanlık internet sayfasında ilan edilir ve süreç

tamamlanır.

b) Risk değerlendirme sonucunda yüksek risk içeren gönüllü geri çağırma faaliyetleri

il müdürlüğü tarafından onaylanarak 1 yıla kadar süre verilir ve süreç takip edilir. Yüksek risk

içeren gönüllü geri çağırma faaliyetine konu ürünlere ilişkin bilgiler Bakanlık internet sayfa-

sının yanı sıra üreticilerin ve bulunması durumunda ürünün internet sayfasında ilan edilir ve

üretici tarafından araç sahiplerine bildirimde bulunulur. Üreticinin yapacağı ilanda ve bildi-

rimde, uygunsuzluğa ilişkin detaylı bilgi, düzeltici faaliyet bilgisi, düzeltici faaliyete ilişkin

bilgi alınabilecek iletişim bilgileri yer alır; ilan, faaliyetten etkilenen araç ve ürünlerin kulla-

nıcılar tarafından kolayca sorgulanabilmesine imkan sağlayacak şekilde olur.
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c) Düzeltme faaliyeti araçlardaki düzeltme işlemini mümkün olan en kısa sürede ta-

mamlamaya imkan verecek şekilde firma tarafından planlanır.

(4) Yüksek risk içeren gönüllü düzeltme faaliyetlerinin tanınan sürede üreticinin kusu-

runa dayanmayan sebeplerle tamamlanamaması halinde il müdürlüğü değerlendirmesi sonu-

cunda ek süre verilebilir.

(5) İl Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, gönüllü düzeltmeye tabi tutulan ürünün ta-

rafsız bir test veya muayene kuruluşu tarafından test ve muayenesini isteyebilir.

(6) Yüksek risk içeren gönüllü düzeltme faaliyeti kapsamında uygunsuzluğu giderilen

ürünlere ilişkin bilgiler ve faaliyetin tamamlanma oranı ikişer aylık periyotlarla ve faaliyet için

belirlenen süre sonunda il müdürlüğüne sunulur.

(7) Gönüllü geri çağırma faaliyeti kapsamında yer alan aksamlar için, bu aksamların

kullanıldığı araç üreticileri de aksam üreticileri ile aynı sorumluluğu paylaşır.

(8) Üreticiler, yüksek risk içeren gönüllü geri çağırma faaliyetleri kapsamında tescile

tabi araçlar için 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili

hükümleri dikkate alınmak suretiyle veri güvenliği ve diğer yükümlülüklerin sağlanması du-

rumunda il müdürlükleri aracılığıyla araç sahiplerine ilişkin iletişim bilgilerinden yararlanabi-

lir.

(9) Bildirim metni gönderilen araç sahibi, üreticiye ve/veya üreticinin belirttiği yetkili

servislere başvurmakla yükümlüdür.

(10) Geri çağırma bildiriminin gönderilmesine rağmen araç sahipleri tarafından çağrıya

uyulmaması halinde üretici tarafından araç sahibine ikinci bildirim gönderilir. İki bildirim ara-

sında en az iki ay bulunmak zorundadır. İkinci bildirim sonrasında da çağrıya uyulmaması ha-

linde üreticinin üçüncü fıkranın (b) bendine göre daha önce yaptığı bildirim ve ilan sonucunda

ilgili araç sahiplerine ulaşıldığı ve üreticinin bildirim yükümlülüğünü yerine getirdiği varsayılır.

Üretici araç sahiplerine ulaşmak amacıyla yaptığı bildirimleri kayda geçirir ve yapılan ilana

ilişkin bilgilerle birlikte il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü bildirimlerin ve ilanın risk al-

tındaki kişilerin haberdar edildiğini sağlayacak şekilde yapılıp yapılmadığını denetler ve ek-

siklik tespit edilmesi halinde tekrarını sağlar.

(11) Yapılan tüm araştırmalara rağmen araç sahiplerine ulaşılamaması durumunda mad-

denin üçüncü fıkranın (b) bendine göre yapılan ilan neticesinde araç sahiplerinin bilgilendiril-

diği kabul edilir.

(12) Araç sahipleri bu süreç boyunca gerekli işbirliğini göstermekle yükümlüdür. Do-

kuzuncu ve onuncu fıkra uyarınca ilan süreci ve araç sahiplerine yapılan bildirimlere rağmen

yükümlülüğünü yerine getirmeyen araç sahipleri bakımından Genel Müdürlük, aracın trafikten

geçici veya sürekli olarak men edilmesi ve/veya periyodik muayenede kusurlu olarak değer-

lendirilmesi amacıyla ilgili birimlere bildirimde bulunabilir.

(13) Bakanlık, yüksek risk içeren ürünlere ilişkin gönüllü geri çağırma faaliyetleri kap-

samında tanınan süre sonunda düzeltici faaliyet işlemleri tamamlanmayan ürünler için her türlü
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önlemi almaya yetkilidir. Söz konusu işlemleri tamamlamayan üretici, faaliyetlerin Bakanlık

tarafından yerine getirilmesi amacıyla yapılacak masrafları karşılar. Masraflar hakkında, 6183

sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Önlemler ve idari yaptırımların uygulanmasında yetki

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, aynı fiilin

bir suç veya daha ağır idari para cezası ile cezalandırmayı gerektiren kabahat oluşturmaması

halinde, Kanunda belirtilen para cezaları uygulanır.

(2) Kanunun öngördüğü idari para cezası kararları, denetimin Bakanlık merkez teşkilatı

personeli tarafından yapılması halinde sorumluluk alanı çerçevesinde Müsteşar, il müdürlüğü

personeli veya Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile il müdürlüğü personelinin birlikte dene-

tim yapması halinde vali tarafından verilir. Uygunsuzluk başka bir ilde tespit edilmiş olsa bile

üretici ve ithalatçı hangi ilde yerleşik ise o il müdürlüğü idari para cezasını uygular.

(3) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan hususlara ilişkin kararlar Müsteşar ta-

rafından verilir ve il müdürlüğü tarafından bu kararların uygulanması sağlanır.

(4) Söz konusu kararlar, sorumluluk alanı çerçevesinde ilgili genel müdürlük tarafından

Ürün Güvenliği ve Denetimi Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüklerine acil olarak duyurulur

ve gerekli önlemlerin alınması istenir.

(5) 11 inci maddenin sekizinci fıkrasına aykırı davrananlar hakkında 6698 sayılı Ka-

nunun ilgili hükümleri uygulanır.

(6) Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

İdari yaptırım hükümleri

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere 4703 sayılı Ka-

nunun ilgili hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2/10/2012 tarihli ve

28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Göze-

timi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebligat

MADDE 15 – (1) İdari para cezası ve/veya idari tedbirleri içeren idari yaptırım karar-

larının tebliğinde, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji

Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) ben-

dinde yer alan “düzenlenen” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Genel Müdürlük tarafından

elektronik ortamda onaylanan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“rr) Proje kabul belgesi: Bölgede yürütülecek olan Ar-Ge veya tasarım projelerinin her

birinin, proje değerlendirme komisyonu görüşü çerçevesinde onaylanan veya başka bir kamu

ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge

veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan pro-

jelerin kabulüne ilişkin olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen ve Genel Müdürlükçe elek-

tronik ortamda oluşturulmuş proje kodunu içeren belgeyi,”

“ss) Temel bilimler: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji

lisans programlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kıyı Kanunu kapsamındaki alanlar, su koruma alanları, jeolojik sakıncalı alanlar,

mera alanları, orman alanları, sulak alanlar, sit alanları, askeri yasak bölgeler ve güvenlik böl-

geleri, özel çevre koruma bölgeleri ve enerji üretim tesislerinin yer aldığı alanlar ile mevzuatı

gereğince kullanımları kısıtlanan ve Bölge olarak seçilmesi veya bu amaçla kullanılması müm-

kün olmayan benzeri diğer alanlar Bölge alanı olarak seçilemez. Ancak, hakkında kısıtlılık hali

bulunan alanlardan ilgili mevzuatı doğrultusunda belli koşulların gerçekleşmesi suretiyle Bölge

olarak seçilmesine imkân tanınanlar ve koruma alanı ile birlikte tescillenen tabiat varlıkları

(mağaralar, anıt ağaç ve ağaç toplulukları) ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alan-

ları Bölge alanı olarak seçilebilir. Seçilen Bölge alanı ile ilgili olarak, mevzuatı gereğince kı-

sıtlılık hali bulunmadığı veya hakkında kısıtlılık hali bulunmasına rağmen ilgili mevzuatı doğ-

rultusunda belli şartların gerçekleşmesi suretiyle Bölge alanı olarak seçilmesine imkân tanındığı

hususu, ilgili kurum ve kuruluşlardan belgelendirilir.

(5) Varsa, Bölge alanını kapsayan; 1/1000 veya 1/5000 ölçekli imar planı ve plan ka-

rarları ve 1/1000 veya daha küçük ölçekli hâlihazır haritaları, hava mania planları ile doğal

tehlike ve deprem durumunu belirleyen ilgili kurum tarafından verilen onaylı gözlemsel jeolojik

etüt raporu veya ilgili kurumca onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu da eklenir, bu belgelerin

bulunmaması hali ilgili kurumlarından ayrıca belgelendirilir.

(6) Bölge alanı sınırları ve köşe noktalarının işli olduğu ve koordinat değerleri, yüzöl-

çüm miktarı, ölçeği, kuzey işareti ve Bölge adı ile il, ilçe ve belde/mah./köy bilgilerinin belir-

tildiği A4 normunda uygun ölçekli harita, Bölge başvurusunun Değerlendirme Kurulunca uy-

gun bulunması durumunda, Bölge alanı sınırlarını kesinleştirmek üzere Değerlendirme Kurulu

Kararı ile birlikte Bakanlar Kuruluna sunulur.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “birlikte

yazılı ve/veya” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün”

ibaresinden sonra gelen “1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylı” ibaresi yürürlükten kaldırıl-

mış, ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi, (b) bendinin (1) numaralı alt bendi

ve (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Başvuru dilekçesi,”

“1) Başvuru dilekçesi,”

“1) Başvuru dilekçesi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Esas Sözleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben ge-

rekli bilgiler elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde

yer alan “Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu,” ibaresinden sonra

gelmek üzere “yenilik barındıracak, herhangi bir alanda üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir

olacak, uygulanan tekniğin bilinen durumunun aşıldığını gösterecek,” ibaresi eklenmiş, aynı

bentte yer alan “Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda bu bent kapsamında”

ibaresinden sonra gelmek üzere “proje kabul belgesi düzenlenmesi,” ibaresi eklenmiş, aynı

fıkranın (k) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşa-

ğıdaki alt bent eklenmiştir.

“6) Girişimcinin talep etmesi durumunda bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde

sayılan kriterler gözetilerek proje bitirme belgesi düzenlenmesi,

a) Proje bitirme belgesi talep eden işletmeler Bölgede tamamlanan projeleri için elek-

tronik ortamda başvuruda bulunur.

b) Yönetici şirket ilgili başvuruyu değerlendirir, elektronik ortamda kabul eder ve im-

zalar.

c) Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu baş-

vuruyu onaylar.

ç) Bakanlık tarafından elektronik ortamda onaylanarak oluşturulan belge, yönetici şirket

aracılığıyla girişimci firmaya iletilir.”

“7) Girişimcilere Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda proje kodu verilmiş

proje kabul belgesi düzenlenmesi,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci ve yedinci fıkralarında yer

alan “yazılı olarak” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrasında yer alan “tarafından

yatırım izni için” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel

Müdürlükten temin edilecek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yazılı

ve/veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hakediş raporlarında, 4734 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmış ve 4/3/2009 tarihli ve

27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönet-

meliği ekinde yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri kıyasen uygulanır ve bu doğ-

rultuda Bölge yönetici şirketinin belirlediği fenni mesulce elektronik ortamda hazırlanan ha-

kediş raporu yönetici şirket ya da Bölge yönetici şirketi ortağı üniversitenin yapı işleri dairesi

başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra müteahhit firmayla aralarında düzenlenmiş sözleşme

ve kesilmiş ise faturası ile birlikte Genel Müdürlüğe iletilir.”

“İnceleme raporu ve ekleri, incelemeyi yapan teknik personel tarafından elektronik ortamda

imzalanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “pro-

jelerinin birer sureti” ibaresi “projeleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin altıncı bölüm başlığı “Muafiyet, İndirim ve İstisnalar,

Temel Bilimler Desteği, Bölgenin İzlenmesi ve Denetimi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 35 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 35/A

maddesi eklenmiştir.

“Temel bilimler desteği

MADDE 35/A – (1) Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge

personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine

ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki

yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

(2) Bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek,

ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının

yüzde onunu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde tama iblağ edilir.

(3) Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam edilen te-

mel bilimler mezunu Ar-Ge personeline de aynen uygulanır.

(4) Bu destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek personelin 1/7/2017 (dahil)

tarihinden sonra işe alınması ve ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında ilk kez istihdam

edilmesi esastır.

(5) Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri, bu destek kapsamında istihdam edi-

len personelin işe alınması ve işten ayrılması durumları ile ilgili hususları Bakanlığa yazılı

veya elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür.

(6) Bu destekten yararlanacak işletmeler taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir.

Bölge yönetici şirketi talebin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu

kapsamda uygun gördüğü başvuruyu portal üzerinden Bakanlığa iletir. Bakanlık başvuruyu de-

ğerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.

(7) Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta

prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir.
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(8) Bu destek kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için yukarıdaki şartların sağlandı-

ğını ve firma tarafından ilgili personele dönem ücretlerinin ödendiğini gösteren raporun Ba-

kanlığa sunulması gerekmektedir. Bakanlıkça uygun görülen tutar, raporun teslim edildiği tarihi

takip eden ayın sonuna kadar firmanın bildirdiği banka hesabına ödenir.

(9) Bu destek kapsamında düzenlenecek raporda bulunması gereken asgari bilgiler ve

ilgili diğer hususlar, Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Teknoloji geliştirme bölgesinin ihtisas TGB’ye ya da Bölge alanının İhtisas TGB

Bölge alanına dönüşmesi için Bölge alanı içerisinde faaliyette bulunan girişimcilerin en az

yüzde yetmiş beşinin aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet

gösteren girişimcilerden olması şartı aranır. Bu oranın, faaliyete geçmiş ihtisas TGB ya da İh-

tisas TGB Bölge alanında, son iki takvim yılının ortalamasının yüzde yetmiş beşin altına düş-

mesi halinde takip eden yılın ilk ayı içerisinde Bölge yönetici şirketi uyarılır ve o yılın sonuna

kadar ek süre verilir. Bu sürenin sonunda, son iki takvim yılı ortalamasının yüzde yetmiş beşin

altında kalması halinde İhtisas TGB ya da İhtisas TGB Bölge Alanı olma özelliğini yitirip TGB

olarak devam edebilir. Bu durumun ortaya çıkmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde, İhtisas

TGB’nin yönetici şirketi, Bölge alanının İhtisas TGB’den TGB Bölge alanına dönüşmesi ile

ilgili başvurusunu, Bölge yönetici şirket yönetim kurulu kararı, gerekçesi ve Bölgeye ilişkin 5 inci

maddenin altıncı fıkrası kapsamında hazırlanan haritası ekinde olacak şekilde elektronik or-

tamda Genel Müdürlüğe yapar. Başvurunun Değerlendirme Kurulunca uygun bulunması du-

rumunda, TGB Bölge alanına dönüşümüne yönelik Değerlendirme Kurulu kararı ve eki Ba-

kanlar Kuruluna sunulması için Bakanlık tarafından Başbakanlığa gönderilir. Bu konuda Maliye

Bakanlığı Bakanlık tarafından bilgilendirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna

aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, 1/3/2016 tarihinden önce Bakanlar Kurulu Kararı alınmış ve faaliyete geçmemiş olan

Bölge alanları için 4691 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki süreler 1/3/2016 tarihinden itiba-

ren başlar.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin EK-3’ünde yer alan 2 nci maddenin başlığı aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “yazılı ve/veya” ibaresi yürür-

lükten kaldırılmış ve aynı ekin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı ve/veya”

ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Genel Müdürlüğe Gönderilecek İhale Dokümanları ve Yaklaşık Maliyet Tablosu:”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/8/2016 29797
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
OTOPARK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir

Belediyesi Kanunu kapsamında kalan belediyelerde, son nüfus sayımına göre nüfusu 10000
ve daha fazla olan yerleşmelerde, nüfusu 10000'den az olmakla birlikte imar planı onaylanmış
yerleşmelerde ve alanlarda ve imar planı bulunmamakla beraber bu Yönetmeliğin uygulana-
cağına dair idarelerce karar alınan bütün yerleşmelerde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ta-
rihten sonra yapı ruhsatı düzenlenecek binalarda araçların yol açtığı parklanma ve trafik so-
runlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerde otopark ihtiyacının
miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci

ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık otopark: Tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerine yapılan, zemini su geçirimli

malzeme ile kaplanan, üzeri fotovoltaik paneller de içerebilen sundurma benzeri yapılar ile ka-
patılabilen araç park yerlerini ve otopark hizmetinin yürütülebilmesi için zorunlu olan 1 katı
ve 6 m2’yi geçmeyen yönetim/güvenlik birimini içeren otoparkları,

b) Ada içi otoparkı: Elverişli imar adalarında, gerektiğinde binaların arka bahçeleri de
kullanılarak ada içlerinde, imar planlarında düzenleme yapılmak suretiyle ilgili parsellerin
ortak kullanımına yönelik düzenlenen otoparkları,

c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
ç) Bina otoparkları: Bir binayı çeşitli amaçlar için kullanan özel ve tüzel kişilere ait

ulaşım ve taşıma araçları için bu binanın içinde veya bu binanın oturduğu parselde açık veya
kapalı olarak düzenlenen otoparkları,

d) Birim otopark alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları
dâhil toplam park alanını,

e) Bölge otoparkları ve genel otoparklar: Bir şehir veya bölgenin mevcut ve gelecekteki
şartları ile ihtiyaçları göz önünde bulundurularak imar planları ile düzenlenen ihtiyaca göre
açık, kapalı ya da katlı olarak belediyeler veya diğer kamu kuruluşları ve özel kişiler tarafından
yapılan ve işletilen otoparkları,

f) İdare: Sorumluluk alanlarına göre büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve valilikleri,
g) Mekanik otopark: Taşıtları asansör görevi gören düzlemler ile düşey veya yatay ola-

rak hareket ettirebilen, gerektiğinde insan eliyle de kontrol edilebilen, yer altı veya yer üstünde
yapılan ve kesintisiz güç kaynağı ile beslenmesi zorunlu olan ilgili ulusal ve uluslararası stan-
dartlara uygun yapılan otopark sistemini,

ğ) Mevcut yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınıp ya-
pımı devam eden veya yapımı tamamlanan yapıyı,

h) Otopark rampası: Zemin kotundan farklı kotta olan, otoparka giriş ve çıkışı sağlayan
veya farklı otopark katlarını birbirine bağlayan eğimli geçiş yollarını,
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ı) Ortak otopark uygulaması: İmar adasındaki komşu parsellerin bahçelerinin daha etkin
kullanılabilmesi amacıyla; ilgili her bir parsel için parsel maliklerinin en az beşte dördünün
muvafakati alınmak, her bir parsel sınırı korunmak ve bu sınırlara göre planda verilen yapılaşma
koşulları ayrı ayrı uygulanmak kaydıyla, tevhit koşulu olan kot ve cephe sınırlamalarına ba-
kılmaksızın ve parseller tevhit edilmeksizin vaziyet planı idarece onaylanarak ve tapuda be-
yanlar hanesine “ortak otopark alanı vardır” şeklinde belirtme yapılarak, açık veya tamamen
gömülü olmak ve dilatasyonla ayrılmak kaydıyla kapalı olarak yapılan otopark uygulamalarını,

i) Park et-devam et otoparkı: Ana toplu taşıma istasyonu, durak ya da aktarma nokta-
larına, idaresince belirlenecek yürüme mesafesinde düzenlenen genel otopark alanlarını,

j) Taşıt asansörü: Taşıtların taşınması amacıyla ulusal ve uluslararası standartlara uygun
yapılan asansörleri,

k) Yeraltı otoparkı: Yol, meydan, yeşil saha, parklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına
ait veya tahsisli taşınmazların bahçelerinin, tamamen tabii zemin veya tesviye zeminin altında
kalmak üzere, uygulama imar planı kararı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu ve zemin
yapısı dikkate alınarak, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü bı-
rakılmak, mevcut dokuya zarar vermemek ve ilgili standartları sağlamak şartı ile yapılan kapalı
otoparkları,

l) Yol üstü araç park yeri: Cadde ve sokak üzerinde, yaya kaldırımından ayrılmış cepte,
yolun sağ tarafında veya refüjde yol standartlarına uygun şekilde yatay ve düşey işaretlemeler
ile ayrılmış, kullanım süresi görülebilecek şekilde belirtilen, kullanım şartlarına ilişkin diğer
hususlar idaresince belirlenen, motorlu veya motorsuz araçların park edebileceği alanı,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen tanımlar için ilgili diğer mevzuatta belirtilen tanımlar

geçerlidir.
Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Otoparkla ilgili genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması,

bu fıkranın (e) bendinde belirtilen durumlar haricinde zorunludur.
b) Binaların, imar planı ve mevzuat hükümlerine göre belirlenen bahçe mesafeleri bu

Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç otopark olarak kullanılamaz.
c) Binanın kullanımı için yapılan otopark alanları, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat

Mülkiyeti Kanunu uyarınca ortak alan olarak yönetilir.
ç) Binek otoları için birim park alanı, manevra alanı dâhil en az 20 m2’dir. Bu alan

kamyon ve otobüsler için manevra alanı hariç olmak üzere en az 50 m2 üzerinden hesaplanır.
Manevra alanı ve şekli dâhil park yerlerinin vaziyet veya kat planında gösterilmesi zorunludur.
Taşıt asansörü ve mekanik sistemlerin kullanılması halinde birim park alanı, onaylı projesinde
açıkça gösterilmek ve idaresince uygun görülmek kaydıyla daha az ölçülerde yapılabilir.

d) İmar planı ve parselasyon planlarında imar parsellerinin büyüklüklerinin otopark ya-
pımını mümkün kılacak şekilde belirlenmesi esastır.

e) Otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde karşılanamayan durumlar aşağıda
belirtilmiştir:

1) Parselin alan veya cephe boyutları nedeniyle otoparkın, bu Yönetmelikte belirtilen
en az ölçülerdeki; park alanı, park etme düzeni, dönüş çapı, manevra alanı ve servis yolu alan-
larının, taşıt asansörü veya mekanik otopark sistemleri de kullanılmasına rağmen tamamen
veya kısmen, bodrum katlarda veya parselinde karşılanamadığının bir teknik raporla idarece
tespit edilmesi,
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2) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kap-
samında korunması gerekli tescilli taşınmaz kültür varlığı parselinde bulunup, ilgili mevzuat
uyarınca otopark yapılamaması,

3) Arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı, yer altı su seviyesinin yüksekliği gibi neden-
lerle, tüm teknik tedbirler alınmasına rağmen, bodrum kat yapılamadığının ve taşıt asansörü
veya mekanik otopark sistemleri de kullanılmasına rağmen parselinde otopark tesisinin müm-
kün olmadığının idarece tespit edilmesi,

4) Parselin, meskûn alanlarda yaya yollarından veya merdivenli yollardan ya da araç
trafiğine kapatılmış yol veya yaya bölgelerinde kalan ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)
ya da yerel trafik/ulaşım komisyonu tarafından otopark giriş-çıkışına izin verilmeyen yollardan
cephe alması ve başka yollardan araç giriş ve çıkışının mümkün olmaması,

5) Taşıt asansörü veya mekanik otopark sistemleri de kullanılmasına rağmen, binanın
bodrum katında ve parselinde otopark yapımına engel olabilecek teknik bir zaruretin ilgili
kamu kuruluşu ya da üniversitelerce düzenlenecek rapor dikkate alınarak idaresince tespit edil-
mesi.

f) Otopark ihtiyacının, bu fıkranın (e) bendinde yer alan hükümler doğrultusunda bir
kısmı veya tamamının parselinde karşılanamadığı binalarda karşılanamayan otopark miktarı;

1) Mümkünse komşu parsellerle ortak otopark uygulaması ya da ada içi otopark uygu-
lamaları şeklinde karşılanır.

2) Otopark ihtiyacı, (1) numaralı alt bende göre karşılanamaması durumunda; süresiz
irtifak kurulmak ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek kaydıyla idaresince belir-
lenecek yürüme mesafesi içinde kamulaştırmaya konu olmayan başka parsel veya binada zo-
runlu olarak ayrılması gerekenler haricindeki otopark alanlarından karşılanır.

3) Otopark ihtiyacı, (1) ve (2) numaralı alt bentlere göre karşılanamayan parsellerde,
tevhit yolu ile de çözüm sağlanamaması halinde, ilgili idarelerce, 12 nci maddede yer alan
esaslar dâhilinde bedel alınmak suretiyle otopark yeri tahsis edilerek karşılanır.

4) (3) numaralı alt bende göre bölge ve genel otoparklardan tahsisin şekline, (2) numa-
ralı alt bende göre başka parselde otopark yeri ayrılması ve irtifak kurulmasına ilişkin olarak
büyükşehirlerde ilgili idare görüşü alınmak suretiyle büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde
ilgili idarelerce usul ve esaslar belirlenebilir.

5) Otoparkı parseli dışında bulunan yapıların otopark yerleri ve adetleri, tapu kütüğünün
beyanlar hanesinde, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin ilgili bölümlerinde ve yönetim
planlarında belirtilir.

g) Otoparkların giriş ve çıkışlarının yeterli olması, iç ve dış trafiği aksatmayacak şekilde
düzenlenmesi zorunludur. Bununla birlikte;

1) İmar planında yükseltilmiş veya viyadük olarak yer alan yollardaki parsel cephele-
rinden,

2) Merdivenli sokaklarda araçların ulaşmadığı kesimlerdeki parsel cephelerinden,
3) Mer’i imar planlarında yaya yolu ayrılmış ve UKOME ya da yerel trafik/ulaşım ko-

misyonu kararı ile yayalaştırılması uygun görülen yollardaki parsel cephelerinden,
4) Demiryolu hemzemin geçitlerini kesen yollardan cephe alan ve demiryolu platfor-

muna 40 metre kadar olan bölümdeki parsel cephelerinden,
5) Sinyalize kavşaklara erişen yollardan cephe alan parsellerin uzak köşesi, sinyalizas-

yona UKOME ya da yerel trafik/ulaşım komisyonunca aksine karar alınmadıkça 20 metre olan
bölümlerdeki parsel cephelerinden,

6) UKOME ya da yerel trafik/ulaşım komisyonunca karar alınanlar hariç, dönel kavşak
ve katlı kavşak kolları boyunca yer alan parsel cephelerinden,

otopark giriş çıkışı düzenlenemez.
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ğ) Otoparklarda, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 3/7/2017
tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, 6/3/2007
tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar
Hakkında Yönetmelik, 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bina-
ların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 15/5/1997 tarihli ve 22990 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönet-
melik, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Per-
formansı Yönetmeliği hükümlerine uyularak gereken önlemlerin alınması, engellilerin kulla-
nımına yönelik düzenlemelerin yapılması zorunludur. Ayrıca, Türk Standartları Enstitüsünce
hazırlanan ilgili tüm standartlara uyulur. Standartların bu Yönetmelikte belirlenen ölçü ve mik-
tarlardan daha az olması halinde bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir. Bu düzenin sağlanma-
sından ve yürütülmesinden belediyeler ve valilikler sorumludur.

h) Bu Yönetmelikte idarelerce karar alınması öngörülen hususlarda, 3194 sayılı Kanun
ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulmak koşu-
luyla uygulanacak şekli takdire ilgili idare yetkilidir. İmar planları ile veya idarelerce bu Yö-
netmelik hükümlerine aykırı kararlar getirilemez.

ı) Umumi bina ve bölge otoparkları ile genel otoparkların giriş-çıkış ve asansörlerine
en yakın yerlerinde birden az olmamak şartıyla, her 20 park yerinden birinin engelli işareti ko-
nularak engelliler için ayrılması zorunludur. Yol üstü otoparklarda engelliler için yapılacak dü-
zenlemeler, trafik güvenliği esas alınarak yapılır.

i) Bütün otopark türlerinde otopark alanının %1’ inden az olmamak üzere ilave alan bi-
siklet ve motosiklet park yeri olarak ayrılır.

j) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edilirken otopark olarak ayrılan alanların, gereken
hallerde ilgili idare meclisinde bu yönde karar alınmak suretiyle eklenti olarak ilgili bağımsız
bölüme tapuda tahsisi gerçekleştirilebilir. Eklenti otoparkların ortak alan olarak yönetilmesi
hususu yönetim planında belirtilir.

k) Varsa ulaşım ana planı ve/veya otopark ana planına uygun olmak koşuluyla ilgili
idarenin uygun görüşü ve ilgili trafik veya ulaşım komisyonunun kararı ile yapım şekline göre
açık, katlı ve kapalı otoparklar için geçerli hükümler yerine getirilmek kaydıyla işletme amaçlı
otopark yapılabilir.

l) Yaya alanları, bisiklet yolları ve kaldırımlar otopark olarak düzenlenemez ve kulla-
nılamaz.

m) Açık otoparkların tesis edildiği alanın zeminlerinde, yağmur suyu tahliyesi için uy-
gun eğim verilir, yağmur suyunu toprağa geçiren malzemeler kullanılır.

n) İmar planları hazırlanırken bölge ve genel otopark yerleri, katlı otopark ve cep oto-
parkı düzenlenecek yerler konusunda Büyükşehirlerde UKOME, diğer yerlerde ilgili trafik ko-
misyonunun görüşü alınır.

o) Yol üstü araç park yeri için ayrılması gereken alanın ölçüleri en az 2,5x5,50 metredir.
Engelli araçları için 1/30 oranında park yeri ayrılır.

ö) Yol üstü otoparkı yapılacak yerler ile yapımına ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar,
büyükşehir belediyelerinde UKOME, diğer belediyelerde yerel trafik/ulaşım komisyonu kararı
alınarak idarelerce belirlenir, buna göre yol üstü otopark düzenlemeleri, uygulaması ve işletmesi
yapılır.

p) Bölge ve genel otoparklar ile yol üstü otoparklarında kapasite, boş-dolu oranları gibi
güncel verilerin kayıtlarının tutulması ve elektronik ortamlar da dâhil paylaşılmasına ilişkin
usul ve esaslar idarelerce belirlenir.

r) 5216 sayılı Kanun uyarınca büyükşehir belediyelerince ulaşım ana planlarının yapıl-
ması veya yaptırılması ve uygulanması esastır.
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s) İlgili idareler, bu fıkranın (f) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında kalıp bölge
ve genel otoparklardan faydalanmak için müracaat edenlerin otopark sorununun nasıl çözüm-
leneceğini, binanın hangi bölge veya genel otoparkından yararlanacağını 30 gün içinde bildir-
mekle yükümlüdür.

Bina ve parsel otoparklarının düzenlenme esasları
MADDE 5 – (1) Bina ve parsel otoparklarının düzenlenme esasları aşağıdaki şekilde-

dir:
a) İlgili idare varsa, UKOME ya da trafik/ulaşım komisyonu kararlarını göz önünde

bulundurarak, imar planları ve kent ulaşım sistemini de esas alarak parselinde otopark yapıla-
mayacak güzergâhları belirler. Bu alanlarda 4 üncü maddeye göre uygulama yapılır.

b) Otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlarda karşılanamaması halinde, tamamen
tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalmak ve üzeri yeşillendirilerek bahçe vasfının ortadan
kaldırılmaması şartıyla binaların öncelikle arka ve yan bahçe altlarının tamamı ile gereken du-
rumlarda idarenin uygun görmesi halinde ön bahçe zemin altının parsel sınırına 3 metreden
fazla yaklaşmamak suretiyle ön bahçe mesafesinin yarısını geçmeyen kısımlarında otopark ya-
pılabilir. Otopark giriş çıkışı ön bahçe mesafesi içinden de sağlanabilir. Otopark rampası parsel
sınırı dışından başlatılamaz.

c) Otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlar ile tabii veya tesviye edilmiş zeminin
altında karşılanamaması halinde, yeşil dokuya uygun ve su geçirimli malzeme ile bina arka ve
yan bahçelerinde açık otopark yeri tefrik ve tesis edilebilir. Ancak arka bahçede otopark yeri
tefrik ve tesis edilebilmesi için yan bahçenin en az 3,00 metre olması veya bina içinden en az
2,75 metre genişliğinde geçiş yolu düzenlenmesi şarttır. Yan bahçede otopark yeri de tesis edi-
lecekse bunun için yan bahçe mesafesine 2,50 metre daha ilave edilir ya da 3 üncü maddenin
birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlanan ortak otopark uygulaması ile en az 2,50 metre eninde
geçiş yolu sağlanır.

ç) Yerleşme bölgelerinde; binanın bodrum katları, tabii veya tesviye edilmiş zemin altı
ile arka ve yan bahçelerde yeterli otopark yerinin teşkil edilememesi halinde, 7 metre ve daha
fazla ön bahçe mesafesi olan yerlerde, yeşil dokuya uygun ve su geçirimli malzeme ile bina
cephesinden itibaren 2 metre dışında kalan kısmın, bina girişine engel olmayacak şekilde açık
otopark alanı olarak düzenlenmesi hususunda idareler yetkilidir.

d) Mevcut yapılarda parsel maliklerinin ilave otopark yapmak istediği durumlar ile bi-
rinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerine göre otopark ihtiyacını karşılayamadığı idarece tespit
edilen yeni yapılarda; ticari amaçla işletilmemek, 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alın-
mak, ayrıca değişiklikten etkilenen bağımsız bölüm malikinin muvafakati alınmak ve taşıyıcı
sistemi olumsuz etkilememek kaydıyla arka bahçede binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak,
zemin kat yüksekliğini aşmamak kaydıyla zemin üstü mekanik otoparklar ve/veya taşıt asan-
sörü yapılabilir.

e) Ticaret alanları, ticaretin yapılabildiği karma kullanımlar ile ticaretin yapılabildiği
konut alanlarında, binanın ihtiyacı olan otoparkını parsel veya bina bünyesinde karşılamak,
otopark dışında hiçbir kullanım getirmemek, bahçe mesafelerini korumak şartıyla bağımsız
bölüm olarak bodrum katlarında ve girişi zemin kattan da olabilen ticari amaçlı otoparklar ya-
pılabilir. Ticari amaçlı dışa dönük olarak kullanılan otoparklarda 634 sayılı Kanun uyarınca
parsel maliklerinin muvafakati ve UKOME ya da trafik/ulaşım komisyonu görüşü alınarak uy-
gulama yapılır. Bu otoparkların, giriş ve çıkışlarının binanın kullanımına ait otoparklardan ayrı
düzenlenmesi, tavan döşemelerinde ve diğer bağımsız bölümlere bitişik duvarlarında ilgili
mevzuatına göre ses, ısı ve su yalıtımı yapılması, dışa bakan cephelerinin bina estetiğiyle uyum-
lu olması zorunludur.
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f) İlgili mevzuat gereğince binanın serpinti sığınağı olarak kullanılmak üzere ayrılmış
bölümleri, barış zamanında ilave otopark olarak kullanılabilir. Ancak binanın ihtiyacı olan oto-
park mahallerinin ayrı ayrı düzenlenmesi zorunludur. Sığınakların ilave otopark olarak kulla-
nılabilmesi için tasdikli mimari projenin, araçların giriş-çıkış ve park etme düzeni açısından
uygun olması gereklidir.

g) Otopark Yönetmeliği kapsamında kalan yerleşmelerin imar planlarında bu Yönet-
meliğin uygulanamayacağına dair hüküm getirilemez.

ğ) Toplu konut inşaatlarında, sanayi ve depolama tesislerinde, kamu kurum ve kuru-
luşları, halkın toplu kullanımına açık alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro gibi yapılarda, ağız
diş sağlığı merkezleri ve hastanelerde, otellerde, stadyum ve kapalı spor tesislerinde, üniver-
sitelerde, düğün salonlarında otopark ihtiyacının bina bünyesinde veya parselinde ya da bu Yö-
netmelik kapsamında parselinde otopark teşkilinin mümkün olmaması halinde komşu parselde
karşılanması zorunludur.

h) Otoparkların düzenlenmesinde aşağıda belirtilen ölçülere uyulur:
1) Otopark rampası ve sirkülasyon yolları üzerinde yapılacak otopark tefrişlerinde, oto-

park tefrişinden sonra kalan mesafenin, minimum rampa genişliğini sağlaması zorunludur.
2) Otopark giriş kapısı genişliği net 2,75 metreden az olamaz.
3) Otopark giriş kapısı yüksekliği net 2,00 metreden az olamaz.
4) Otopark iç yüksekliği kiriş altı dâhil olmak üzere hiçbir yerde net 2,10 metreden az

olamaz.
5) Umumi otoparklarda rampa eğimi % 15’ten fazla olamaz. Umumi otoparklar hari-

cinde, otopark ihtiyacını bünyesinde karşılayan binalarda otopark rampası eğimi % 20’den
fazla olamaz.

6) Otopark rampa genişliği 2,75 metreden az olamaz. Rampalar dönüş kısımlarında as-
gari 2.75 metre iç yarıçapında düzenlenir.

7) Umumi otoparklarda yapılacak 90 derecelik dönüş verilen yollarda, küçük araçlar
için gidiş ve dönüş yolu genişlikleri toplamı 6,50 metreden az olamaz. Umumi otoparklar ha-
ricinde bu ölçü 6,00 metreden az olamaz.

8) Otoparkların tefrişinde manevra alanı hariç, binek otoları için en az 2,40x4,90 metre,
kamyonet ve panelvan için 3,00x6,00 metre, kamyon ve otobüsler için en az 4,00x12,00 metre
ölçüsü esas alınır.

9) Birim otopark alanlarının uzun kenarı en az 4,90 metre, kısa kenarı ise engelliler için
en az 3,50 metre diğerleri için en az 2,40 metre genişliğinde olmak zorundadır.

ı) Otoparklarda taşıt asansörü yapılabilir. Ancak yangına karşı gereken tedbirlerin alın-
ması, giriş-çıkışların yeterli olması, iç ve dış trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmesi zo-
runludur. Taşıt asansörünün hizmet vereceği binalarda yedek elektrik jeneratörü bulundurulması
ve yapı kullanma izni aşamasında bu asansörlerin ilgili idarelerin yetkili birimlerince çalışıp
çalışmadığının denetlenmesi ve buna göre yapı kullanma izninin verilmesi gerekmektedir.

i) Bina ve parsel otoparklarının amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde,
bina veya yapı yönetimi tarafından ilgili idaresine bildirimde bulunulur.

Bölge ve genel otoparkların düzenlenme esasları
MADDE 6 – (1) Bölge otoparkları ve genel otoparklar, imar planlarında bu kullanım-

lara ayrılan yerlerde ve plan esaslarına uygun olarak yer üstünde veya altında açık, kapalı veya
çok katlı olarak gerektiğinde mekanik sistemler de kullanılarak yapılır.

(2) Bölge otoparklarında mekanik otopark sistemleri kullanılması halinde, bu sistemler
teknik, mekanik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ilgili idarelerin uygun görüşü doğrul-
tusunda ilgili standartlara göre yapılır ve mekanik otopark sistemlerinin bulunduğu kısımlarda
bu Yönetmelikte belirlenen ölçülere uyulmayabilir.
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(3) Valilik veya belediyeler tarafından yaptırılan bölge ve genel otoparkların denetim,
bakım, onarım ve işletilmesi valilik veya belediyelere aittir. Bu hizmetler için alınacak ücret
valilik veya belediyelerce tespit edilir. Bölge ve genel otoparkların yapımı, bakımı, onarımı ve
işletilmesi üçüncü şahıslara verilebilir.

(4) Ana arter yollarda cadde altı, imar mevzuatının izin verdiği meydan, yeşil saha ve
parklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun görülen, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
eğitim tesis alanları hariç, bu kuruluşlara ait veya tahsisli taşınmazların bahçelerinde; tamamen
tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan kısımlarda, otopark giriş ve çıkışlarında can ve
mal güvenliğinin sağlanması, giriş ve çıkışların bu alanların giriş ve çıkışlarından ayrı olması
ve kullanımını etkilememesi koşullarıyla, mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak; korunması ge-
rekli ağaçlara hiçbir şekilde zarar verilmemesi, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli de-
rinlikte toprak örtüsü bırakılması ve standartların sağlanması kaydıyla bölge ve genel otopark
yapılabilir. Yer altı otoparkları, her durumda trafik tedbirleri alınarak ve yerel trafik etütleri
yaptırılmak kaydıyla; trafik yükü hesaplanarak planlanır ve projelendirilir. Bu tür otoparkların
yapımı için kurumlar arası (idare ve ilgili kurum) mutabakat ve konuyla ilgili UKOME ya da
trafik/ulaşım komisyonu kararı alınması gerekir.

(5) Bölge ve genel otoparklar ile AVM’lere ait otoparklarda, her 50 park yerinden en
az biri elektrikli araçlara uygun olarak (şarj ünitesi dâhil) düzenlenir. İhtiyaca göre elektrikli
araç otopark yeri sayısının artırılması hususunda idarelerce karar alınabilir.

Park et-devam et otoparklarının düzenlenme esasları
MADDE 7 – (1) Araçların şehir merkezine yönlendirilmemesi amacıyla, şehrin merkezi

alanları dışında çeperlerinde yer alan ana toplu taşıma istasyonu, durak ya da aktarma nokta-
larına idaresince belirlenecek yürüme mesafesi içerisinde park et-devam et otopark alanları
tesis edilir. Büyükşehir belediyelerince yapılması zorunlu olan ulaşım ana planlarında park et-
devam et otopark alanları gerekli detayları ile birlikte belirtilir. İmar planları hazırlanırken ula-
şım planları dikkate alınır.

(2) Park et-devam et otopark alanlarına sadece binek taşıtlar, hafif ticari araçlar, moto-
siklet ve bisikletler park edebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Planlama ve Uygulama Esasları

Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları
MADDE 8 – (1) Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları Ek-1’de yer al-

maktadır.
(2) Belirlenen otopark miktarları en az miktarlar olup, bu miktarlar ve kullanım çeşit-

lerinin alt türleri yöre ihtiyaçları göz önünde bulundurularak; büyükşehir sınırları içinde bü-
yükşehir belediyelerince resen ya da ilçe belediyelerinin önerileri doğrultusunda büyükşehir-
lerin meclis kararı ile, diğer belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye meclislerince,
bunların dışında ilgili idarelerce artırılabilir. Cephesi 9 metreden veya alanı 250 m2’den küçük
olan parseller ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kalan parsellerde
otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut kullanımına ait
asgari otopark ihtiyacını en fazla %50 oranına kadar azaltmaya ilgili idaresi yetkilidir.

(3) Otopark sayısı, açık tesislerde parsel alanı üzerinden, diğer yapılarda ise emsal he-
sabına konu alan üzerinden belirlenir.

(4) Hesaplama sonunda bulunan sayının kesirli olması halinde bir üst değer esas alınır.
(5) Birden fazla amaçlı binaların farklı bölümleri için, Ek-1’de belirtilen kendi kullanım

çeşidine göre tespit edilen otopark miktarı uygulanır. Kullanımları gereği otel, hamam, sauna
gibi bünyesinde farklı fonksiyonlar bulunduran yapılardaki asıl kullanımın tamamlayıcısı ni-
teliğini taşıyan hacimler için asıl kullanım çeşidine göre otopark miktarı belirlenir. Ancak bün-
yesinde kongre merkezi bulunduran otellerin otopark ihtiyacı, otel ve kongre merkezi için ayrı
ayrı hesaplanır.
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(6) Ek-1’de bulunan tabloda yer almayan kullanım türlerine ilişkin otopark sayıları,
varsa öncelikle ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak veya tabloda yer alan benzer kul-
lanımlar dikkate alınarak idaresince belirlenir.

Beş yıllık imar programları
MADDE 9 – (1) Onaylı imar planında tespit edilen bölge ve genel otoparklarının uy-

gulama döneminde ilgili idarelerce gerçekleştirilecek 5 yıllık imar programlarına alınması ge-
rekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama ve Denetim

Yapı ruhsatı ve kullanma izinlerinin verilmesi
MADDE 10 – (1) Yapılacak yapılara bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre otopark

yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe de yapı
kullanma izni verilemez.

(2) Otopark miktarının, engellilere ayrılanlar da dâhil, araçların park etme düzeni ve
tefrişinin, varsa parsel sınırından itibaren otopark rampasının, trafik akışının ve tesis kapasite-
sinin yapının onaylı mimari projesinde sayısal değerleri ile birlikte gösterilmesi zorunludur.

Otoparkların amacı dışında kullanılamayacağı
MADDE 11 – (1) Yapı kullanma izni alındıktan sonra otopark yerleri plan ve Yönet-

melik hükümlerine aykırı olarak başka amaçlara tahsis edilemez.
(2) İdareler, bina otoparklarının kullanımını engelleyici her türlü ihlalleri önlemekle

yetkili ve görevlidirler. Aksi uygulamalarda 3194 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
(3) İlgili idareler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi

düzenlenen yapılardaki otoparkların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yapı kullanma
izin belgesi tarihinden itibaren beş yıl içerisinde denetlemekle, büyükşehir belediyeleri de,
5216 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca bu denetimin yapılıp yapılmadığını takip ile
yükümlüdür. Valilikler, bu denetimlerin belediyeler veya büyükşehir belediyelerince yapılma-
dığının tespiti halinde, gerekli denetimleri yapmaya ve görevini ihmal eden idareler hakkında
İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunmaya yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Otopark Bedeline İlişkin Hükümler

Otopark bedelinin tespit, tahakkuk ve tahsili
MADDE 12 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinin (3) numaralı alt bendi

uyarınca alınacak otopark bedelinin tespiti, tahakkuku ve tahsilinde bu maddede belirtilen esas-
lara uyulur.

(2) Otopark bedelinin hesabında, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde be-
lirtilen birim park alanları ile Ek-1’de belirtilen otopark sayısı esas alınır.

(3) Otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsil esasları bu Yönetmelik hükümleri dikkate
alınarak ilgili idareler tarafından belirlenir.

(4) Otopark bedelleri kamu bankalarından herhangi birinde açılacak otopark hesabına
yatırılır. Bu hesapta toplanan meblağa yasaların öngördüğü faiz oranı uygulanır.

(5) 5216 sayılı Kanun kapsamında kalan belediyelerde, büyükşehir belediyesince ilçe
belediyeleri adına otopark hesabı açtırılır.

(6) İlçe belediyeleri hesabında toplanan otopark meblağı, büyükşehir belediyelerince
o ilçe sınırları içerisinde yapılacak veya yaptırılacak bölge veya genel otoparkları için kullanı-
lır.

(7) Otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacının ilgili idarece genel veya bölge
otoparklarında karşılanması zorunludur. Büyükşehirlerde otopark bedeli alınan parsellerin oto-
park ihtiyacının büyükşehir belediyesince karşılanması zorunludur.

22 Şubat 2018 – Sayı : 30340                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



(8) Tahsis edilen alanın kamulaştırılması veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale
gelmesi durumunda yeni bir otopark alanı tahsis edilir. Yapı ruhsatının iptali durumunda otopark
için alınan bedel o yıla göre hesaplanacak miktar üzerinden geri ödenir.

(9) Otopark bedeli tahsil edilmeden yapı ruhsatı düzenlenmez.
(10) Tahsilat makbuzunda, yapının ada ve parsel numarası ve tahsilatın kaç araçlık oto-

park yeri için yapıldığı da belirtilir. Bu makbuzun bir nüshası yapının ruhsat dosyasında bu-
lundurulur.

(11) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde otopark yeri bölge veya genel oto-
parklardan karşılanacak yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin
esaslar aşağıda açıklanmıştır:

a) Gerekli görülmesi halinde yerleşme bölgeleri, il genel meclisi veya belediye meclisi
tarafından 5 gruba ayrılır ve her grup için aşağıda gösterilen hesap şekli uygulanır:

1) 1. Grup için, tarifedeki bedelin %100’ü,
2) 2. Grup için, tarifedeki bedelin %90’ı,
3) 3. Grup için, tarifedeki bedelin %80’i,
4) 4. Grup için, tarifedeki bedelin %70’i,
5) 5. Grup için, tarifedeki bedelin %60’ı,
otopark bedeli olarak alınır. Büyükşehir sınırları içinde büyükşehir belediyeleri resen

ya da ilçe belediyelerinin önerileri doğrultusunda, diğer belediye ve mücavir alan sınırları
içinde belediyeler, bunların dışında ilgili idareler meclis kararı almak suretiyle, bu maddede
belirtilen grup sayısını azaltmaya ve bedel hesabına ilişkin oranları arttırmaya yetkilidir.

b) Birim otopark bedeli : ( A + B ) x 20 x Y formülü ile hesaplanır.
c) Formülde verilen;
1) A : Birim otopark bedeli arsa payını ifade eder. Belirlenen arsaların 29/7/1970 tarihli

ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca her yıl için yeniden belirlenen değerinin planda
belirlenen katlar alanı hesabına konu alana bölünmesi ile tespit edilir.

2) B : Birim otopark bedeli yapı payını ifade eder. Yapı ruhsatının düzenlendiği yıl için,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedel-
lerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yer alan
otoparka ait birim fiyatlara karşılık gelen bedeli ifade eder.

3) 20 : Binek otolar dikkate alınarak belirlenen manevra alanı dahil en az birim park
alanını ifade eder.

4) Y : (a) bendinde belirtilen ve Meclis Kararı ile belirlenen yerleşme bölgelerinde ay-
rılan gruplara göre uygulanacak oranı (%100, %80 … gibi) ifade eder.

Otopark hesabından yapılacak harcamalar
MADDE 13 – (1) Otopark hesabında toplanan meblağ, belediyelerin kendi kaynakla-

rından ayıracağı tahsisatla birlikte, tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan
kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel
otoparkların inşasında kullanılır. Bu meblağ, öncelikle parselinde otopark ihtiyacı karşılana-
mayan ancak otopark bedeli ödeyen parsellerin bulunduğu mümkün olan en yakın sınırlar için-
de kullanılır.

(2) Otopark hesabında toplanan meblağ otopark tesisi dışında başka bir amaçla kulla-
nılamaz.

(3) Otopark hesabında toplanan meblağ, belediyelerce hazırlanacak sarf belgesi, verile
emri ve hak ediş raporuna göre belediyesinin yazılı talimatı üzerine ilgili bankaca hak sahibine
ödenir.

(4) Otopark hesabında toplanan meblağın, amacında kullanılıp kullanılmadığı hususu
İçişleri Bakanlığınca denetlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 14 – (1) 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oto-

park Yönetmeliği ile 30/12/1993 tarihli ve 21804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark

Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Sorumlu idare

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında yetki ve sorumluluk, alanlarına

göre, belediyeler ve valiliklerdedir.

(2) Bu Yönetmelik ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye meclisine, be-

lediye encümenine ve belediye başkanlığına verilen yetkiler, belediye mücavir alan sınırları

dışında valilik görev alanında kalan alanlarda, il genel meclisi, il encümeni ve il özel idareleri

tarafından kullanılır.

İmar planları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Belediye veya valilikler, imar planı sınırları içerisinde kalan

alanlardaki yerleşmenin projeksiyon nüfusunun otopark ihtiyacını tespit ederek, bu ihtiyacın

karşılanması amacıyla bölge otopark alanı oluşturmaya yönelik imar planı revizyonlarını veya

değişikliklerini en geç iki yıl içinde yaparlar. Planların yürürlüğe girmesinden itibaren en geç

üç ay içinde bu planı tatbik etmek üzere beş yıllık imar programını hazırlayarak bu süre içeri-

sinde uygularlar.

İdarelerce belirlenecek usul ve esaslar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, idareler bu

Yönetmelik ile kendilerine tespit yetkisi verilen konular ile ilgili usul ve esasları belirlerler.

(2) 14 üncü madde kapsamında yürürlükten kaldırılan mevzuat ile tespit yetkisi verilen

konulara ilişkin idarelerce düzenlenen esaslar, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren

altı ay içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir. Bu yükümlülük belediyelerce yerine ge-

tirilinceye kadar uygulamalar bu Yönetmelik doğrultusunda yapılır.

İşlemleri devam eden yapılar

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuata

uygun olarak alınmış ruhsata göre inşasına başlanıp devam eden yapılar ile yapı kullanma izin

belgeli olup inşaat alanı ve emsali, bağımsız bölüm sayısı ve kat sayısı artışı ile kullanım amacı

değişikliği olmaksızın tadilat yapılacak yapılarda talep edilmesi halinde bu ruhsatın düzenlen-

diği Yönetmeliğe göre uygulama yapılır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce

ihale kararı veya ihale tarihi alınmış veya ihalesi yapılmış olan ancak ruhsat düzenlenmemiş

yapıların ruhsat işlemleri ihaleyi yürüten kurum ve kuruluşların talebi halinde bu Yönetmeliğin

yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 1/6/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin altıncı
fıkrasında yer alan “İkinci” ibaresi “Birinci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “45”
ibaresi “60” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine “o ilçede”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya il sınav sorumlusunun uygun gördüğü başka ilçede” iba-
resi ve aynı bendin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak arızalanan aracın yerine yeni aracın kullanılabilmesi için o gün ve saatte üzerinde ta-
nımlı eğitim veya sınav olmaması şartı aranır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının başına aşa-
ğıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İl millî eğitim müdürlüğünce, il millî eğitim müdür yardımcısı/maarif müfettişi/il millî eğitim
şube müdürü/maarif müfettiş yardımcıları arasından en az üç yıllık sürücü belgesine sahip olan-
lar, sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere görevlendirilir.”

“(11) İl millî eğitim müdürlüğünce, sınavları mevzuat hükümlerine uygun yapılmayan
ilçeler ile güzergâhı ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmayan ilçelerin sınavlarının, güzergâhı
uygun olan en yakın ilçede yapılması sağlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 28/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“İl sınav sorumlusu
MADDE 28/B – (1) İl millî eğitim müdürü, il genelinde yapılan direksiyon eğitimi

dersi sınavlarında her sınav günü için il sınav sorumlusu olarak görev yapar veya il millî eğitim
müdür yardımcılarından birini il sınav sorumlusu olarak görevlendirir. İl sınav sorumlusu;

a) Sınavların bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmasını sağlar. Sınav yürütme komis-
yonu başkanları ile gerekli koordinasyonu ve iletişimi kurar. İlde Bakanlık temsilcisi görev-
lendirilmesi halinde, Bakanlık temsilcisinin rehberlik ve yönlendirmesi doğrultusunda sınav-
larla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

b) Sınav yürütme komisyonlarına, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere,
direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonlarına rehberlik eder, sı-
navları ve sınavda görevlendirilenleri denetler.

c) Sınav yürütme komisyonu başkanı ve üyelerinin görevlerine gelmediğini, sınavda
ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmadığını veya ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğini
tespit etmesi durumunda; o ilçenin bir sonraki sınavında görev alacak olan sınav yürütme ko-
misyonu başkan ve üyelerini, diğer il millî eğitim müdür yardımcısı ve/veya şube müdürleri
arasından görevlendirir. Ayrıca bu kişiler ile sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere
görevlendirilenlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmediğini veya güzergâhta gö-
revlendirildiği yerde bulunmadığını tespit etmesi durumunda, haklarında 28/A maddesi hü-
kümleri doğrultusunda işlem yapılmasını sağlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “römork takılı olarak tek hamlede” ibaresi “römork takılı olarak en fazla iki hamlede”
olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ı) bendine “sola” ibaresinden sonra gelmek üzere “tek
hamlede” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş; yedinci fıkrasının (a)
bendine “personel” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il sınav sorumlusu” ibaresi eklenmiş;
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(c) bendinde yer alan “7 kişiyi geçmemek kaydıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; onuncu
fıkrasında yer alan “bir merkez ilçe veya diğer ilçede” ibaresi “ilde” şeklinde değiştirilmiş ve
aynı fıkrada yer alan “personele” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı gün için” ibaresi ek-
lenmiştir.
“Sınavlarda görevlendirilenlerin sınav ücretleri ve harcırah giderleri; kursa kayıtlı kursiyerlerin
derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlerin görev üc-
retleri ve harcırah giderleri ile sınav hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak mal ve hiz-
met alımı bedelleri, harcama yetkilisinin onayı ile; Bakanlıkça veya mahallinde düzenlenen
hizmet içi eğitimler ile ihtiyaç duyulan materyallere ilişkin giderler ise Bakanlığın uygun gö-
rüşü alınarak harcama yetkilisinin onayıyla kursiyerlerin sınav ücretlerini yatırdığı döner ser-
maye işletmesi hesabından karşılanır.”
“İl millî eğitim müdürlüklerinde kurulan döner sermaye işletmesinde biriken tutar, üç ayda bir
Genel Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “başka
personel” ibaresi “denetim yeterliliği olan personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 46/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ayrı ayrı
olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 Ön Yüzü ve EK-12’si ekteki şekilde değişti-
rilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK-9’unun başlığı aşağıdaki şekilde, üçüncü mad-
desinde yer alan “kursiyer için” ibaresi “kursiyere kadar” olarak ve dördüncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“SINAV YAPILAN İLÇEDE SINAVA GİRECEK KURSİYER SAYISINA GÖRE SI-
NAVLARDA GÖREV ALACAKLAR”

“4- Her sınav günü için;100 kursiyere kadar olan sınavlarda özel öğretim kurumlarının
iş ve işlemlerini yürütmekle görevli şef, memur ve şoför ile güzergâhın başlangıcında millî
eğitim müdürlüğü veya resmî eğitim kurumu binası bulunması durumunda bir bina sorumlusu
ve bir hizmetli olmak üzere en fazla 5; 500 kursiyere kadar olan sınavlarda bir şoför ile il millî
eğitim müdürlüklerinde özel öğretim kurumlarının iş ve işlemlerini yürütmekle görevli bir şef
veya memur olmak üzere en fazla 7 kişi; kursiyer sayısının 500’ü geçmesi halinde aynı un-
vanlardan 2 kişi daha görevlendirilir. Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi halinde, şoförlerden
biri Bakanlık temsilcisi için görevlendirilir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/5/2013 28661

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/6/2013 28683
2- 4/3/2014 28931
3- 18/6/2014 29034
4- 27/8/2014 29101
5- 28/5/2015 29369
6- 5/12/2015 29553
7- 7/3/2017 30000
8- 22/4/2017 30046
9- 19/10/2017 30215
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Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1 sayılı cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği ile 23/6/2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlük-

ten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/12/2012 28502

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

26/12/2013 28385

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                 22 Şubat 2018 – Sayı : 30340



22 Şubat 2018 – Sayı : 30340                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                 22 Şubat 2018 – Sayı : 30340



22 Şubat 2018 – Sayı : 30340                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                 22 Şubat 2018 – Sayı : 30340



Ege Üniversitesinden:
EGE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (EGE-UZEM): Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Ege Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans

dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon
ve uygulama faaliyetlerini yürütmek,

b) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği
artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak,

c) Eğitim teknolojilerini imkânlarıyla eğitimin entegrasyonunu sağlamak,
ç) Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla

işbirliğini sağlamak,
d) Kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, ön li-

sans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirerek
Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek,
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e) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eği-
tim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak,

f) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyar-
layarak uzaktan eğitim sistemlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak,

g) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, tek-
nik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri
almak,

ğ) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim-yönetim sistemi yazılımının aksaksız biçimde
çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek, gelişen teknolojilere göre uzaktan eği-
tim sistemini güncellemek,

h) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için
internet tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve uygulamaya koymak,

ı) Farklı birimlere veya diğer üniversitelere uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya
da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler ge-
liştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara
aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-
birliği içinde olmak, süreli veya süresiz yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim

kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak,
düzenlemek, destek vermek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

b) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer
özel ve kamu kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek, danışmanlık yap-
mak ve işbirliği için gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Yurt içi ve yurt dışı ortak yüksek lisans programlarının açılması ve yürütülmesi için
gerekli altyapıyı sağlamak,

ç) Uzaktan eğitimin altyapısı konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla
iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak,

d) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uy-
gulamalar planlamak ve düzenlemek,

e) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
f) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders mater-

yallerini hazırlamak,
g) Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine destek olacak uygulamaların e-öğrenme

vasıtasıyla yaygınlaştırılmasını sağlamak ve bu konuyla ilgili araştırmalar yapmak,
ğ) Kamu ve özel kuruluşlara, kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek ders, semi-

ner, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata
geçirilmesini sağlamak,

h) Uzaktan eğitim ile ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak,
ı) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin

güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendi-
rilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün geçici olarak görevinden
ayrılması halinde yerine yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanlarda ise en kıdemli
olanından başlamak üzere Yönetim Kurulu üyeleri vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu Kurula başkanlık etmek, alınan kararları

ve çalışma programını uygulamak,
c) Merkezin birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,
ç) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
d) Üniversitenin enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, bilgi işlem dairesi

başkanlığı, uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerinde uygulanan
programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim
Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

f) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe
sunmak,

g) Yurt içindeki ve dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak,
ğ) İnternet üzerinden sanal eğitim yapılacak sertifika, ön lisans, lisans ve yüksek lisans

programı yöneticilerinin görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak; internet üzerinden sanal
eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yüksekokul, fa-
külte ve enstitünün kurullarında ilgili bölüm başkanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak.

Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim

elemanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Müdürce önerilir ve Rektör ta-
rafından görevlendirilir.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Rektörün Üniversite öğ-

retim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendireceği akademisyenler olmak üzere toplam
yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi
bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği ha-
linde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak, çalışma programını hazırlamak,
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,
c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
e) Bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleri ve

program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak,
f) Programda yer alacak internet içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden

geçirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin orta ve uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim

Kuruluna önerilerde bulunmak,
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak,
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Merkez Mü-

dürünün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından gö-
revlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/2)

MADDE 1 – 21/3/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pazar

Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2011/1)’in üçüncü bölümünün

başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“RAPOR, YURTDIŞI ŞİRKET VE YURTDIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKETE AİT

MARKA ALIM DESTEĞİ”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışı Şirket ve Yurtdışında Yerleşik Şirkete Ait Marka

Alım Desteği

MADDE 9 – (1) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında

yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler

şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirket-

lerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kre-

dileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar destekle-

nir.

(3) Yurtdışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında

kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize

endeksli kredilerde 2 puanı toplam 2.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(4) Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.

(5) Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine verilir.

(6) Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri

teknolojiye sahip şirketlerin veya yurtdışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile be-

lirtilen markanın alım bedelinin azami % 50’si esas alınır.”
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MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(1) 9 uncu madde kapsamında yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirket alı-

mına yönelik danışmanlık giderleri ile yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirket veya

yurtdışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen marka alımına yönelik faiz

harcamalarına ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için bu Tebliğe ait Genelgede belirtilen usul

ve esaslar çerçevesinde ön onay alınması gerekmektedir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıda yer alan geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandı-

rılmamış başvurular için bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 19/02/2018

Karar No : 2018/31

Konu : İmar Planı Değişikliği
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YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 (İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAġAR PEYNĠRĠ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 10.000 kg KaĢar Peyniri alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 01.03.2018 PerĢembe günü saat 14:00‘da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 01.03.2018 PerĢembe günü saat 14:00‘a kadar Fabrikamız 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13/1 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: (0 312) 397 33 65-66 Faks: (0 312) 397 33 74-71 

 1700/1-1 

—— • —— 

YATIRIMCILARA DUYURU 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’den: 

Ġzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey mahallesi, 3535 ada, 6 parseldeki 10.720,00 m2 taĢınmaz 

ve üzerindeki yapıların özelleĢtirilmesini teminen yapılacak ihaleye iliĢkin 19.01.2018 tarih ve 

30306 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ihale ilanında son teklif verme tarihi 20.02.2018 olarak 

belirlenmiĢtir. 

Anılan ilan metni ve ilgili ihale Ģartnamesine istinaden, söz konusu taĢınmazın ihalesine 

son teklif verme tarihi 02.03.2018 Cuma günü saat 17.00‘ye kadar uzatılmıĢtır. Bu tarih ve saatten 

sonra verilecek teklifler dikkate alınmayacaktır. 1694/1-1 
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ARSA SATIġI KARġILIĞI BOĞAÇAY ÖZEL PROJE 

ALANI YAPIMININ ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALE KONUSU ĠġĠN NĠTELĠĞĠ YERĠ VE MĠKTARI 

Mülkiyeti Hazineye ve Antalya BüyükĢehir Belediyesine ait Konyaaltı Ġlçesi, Liman 

Mahallesinde bulunan 21523 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taĢınmazlar üzerine ĠDARE 

tarafından onaylanacak Arsa satıĢı karĢılığı Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımı Projesine Uygun 

ĠnĢaat ve düzenleme yapılması, ihalede oluĢan satıĢ bedelinin ödenmesi sonrasında da 21523 ada 

2 ve 4 parsel numaralı taĢınmazların YÜKLENĠCĠYE devredilmesi ile 21523 ada 1 ve 3 

parsellerin Ġdareye teslimi iĢi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

 

Arsa SatıĢı KarĢılığı Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımına Konu TaĢınmazlar 

Ġli Ġlçesi Mahallesi 

Ada 

Parsel Vasfı 

Yüzölçümü 

(m2) Malik 

Ġmar 

Durumu 

Antalya Konyaaltı Liman 21523/1 Arsa 8.965,23 

Maliye Hazinesi 

(5.997,78 m2) 

Antalya 

BüyükĢehir 

(2.967,45 m2) 

Rekreasyon 

Alanı 

Antalya Konyaaltı Liman 21523/2 Arsa 14.684,96 

Maliye Hazinesi 

(6.949,96 m2) 

Antalya 

BüyükĢehir 

(7.735,00 m2) 

Özel Proje 

Alanı 

Antalya Konyaaltı Liman 21523/3 Arsa 18.011,63 
Maliye Hazinesi 

(18.011,63 m2) 

Rekreasyon 

Alanı 

Antalya Konyaaltı Liman 21523/4 Arsa 15.605,62 
Maliye Hazinesi 

(15.605,62 m2) 

Özel Proje 

Alanı 

 

2 - ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ 

Artırıma esas tahmin edilen bedel 80.965.778,00 TL‘dir. 

3 - ĠġĠN SÜRESĠ 

Boğaçay Özel Proje Alanında yapımı öngörülen gerek kamuya bırakılacak 21523 ada 1 ve 

3 parseller, gerekse YÜKLENĠCĠ mülkiyetine geçecek 21523 ada 2 ve 4 parseller üzerinde 

yapılacak inĢaat ve düzenleme iĢlerinin yapım süresi sözleĢme düzenlenmesi sonrası yer teslimi 

tarihinden itibaren 18 aydır.  

4 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT  

Geçici Teminat, artırıma esas tahmin edilen bedel 80.965.778,00 TL ile rekreasyon alanı 

yapımı (yapı ve peyzaj) tahmini yaklaĢık maliyeti 16.433.142,00 TL‘nin toplamı olan 

97.398.920,00 TL‘nin yüzde üçü tutarındaki 2.921.967,60 TL‘dir. 
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5 - ĠHALE YERĠ, TARĠHĠ SAATĠ VE USULÜ  

Ġhale Antalya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Yeni Hizmet Binası (Yüksekalan 

Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) Encümen Toplantı Salonunda 15.03.2018 PerĢembe 

günü saat 15:00‘de yapılacaktır. Ġhalede 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 35/a maddesi 

uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır. 

6 - ĠSTEKLĠLERDEN ARANILAN BELGELER VE YETERLĠLĠK KRĠTERLERĠ 

6.1. Ġstekli sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin 

belirlenmesine iliĢkin aĢağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde 

sunmalıdır. 

1. ĠletiĢim bilgileri beyanı 

a. Türkiye' de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren ĠletiĢim Bilgileri 

Beyanının aslı verilecektir. 

b. Beyanın, Ġsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaĢelenmiĢ olması ve Ġsteklinin yetkilisi 

veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmıĢ olması zorunludur. 

c. ĠĢ ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen Ģartlarda ayrı ayrı 

hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletiĢim bilgileri, iĢ ortaklığının 

iletiĢim bilgileri olarak kabul edilecektir. 

2. Kimlik bilgileri 

a. Gerçek kiĢiler T.C. kimlik numarası, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir 

ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının/vergi levhasını ibraz edecektir. 

b. ĠĢ ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve TC kimlik belgelerini sunacaktır.  

3. Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası 

Faaliyet / Kayıt Belgesi, 

a. Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya 

da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. 

b. Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. 

c. ĠĢ ortaklıklarında, ortaklığı oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her birisi, (b) ve (c) 

bendinde belirtilen belgeleri verecektir. 

4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, 

a. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu 

tarafından tasdikli sureti verilecektir. 

b. Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu 

gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde 

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu 

hususları gösteren belgeler verilecektir. 

c. ĠĢ ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kiĢi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini 

veya belgeleri verecektir. 
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5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı 

a. Ġmza Sirküleri veya Beyanının Noter tasdikli aslı verilecektir. 

b. Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde, imza beyanı verilecektir. 

c. Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde, imza sirküleri verilecektir. 

d. ĠĢ ortaklıklarında, ortaklığı oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her birisi, (b) ve (c) 

bendinde belirtilen belgeleri verecektir. 

6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı 

a. Vekâletname ve Ġmza Beyanının, Noter tasdikli aslı verilecektir. 

b. Ġhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, Ġstekli adına, iĢ ortaklıklarında ise ortak 

adına veya iĢ ortaklığı adına imzalayan kiĢi veya kiĢilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname 

ile imza beyanı verilecektir. 

7. ĠĢ ortaklığı beyannamesi 

a. Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģartname ekinde yer alan iĢ ortaklığı 

beyannamesinin aslı verilecektir. 

b. ĠĢ Ortaklığı Beyannamesinin, tüm ortakların ticari unvanı ile hisse oranları yazılarak 

kaĢelenmiĢ olması ve pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından adları 

ve soyadları yazılarak imzalanmıĢ olması Ģarttır. 

8. Teklif mektubu 

9. Geçici teminat 

ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin süresiz, limit içi, ihale konusu iĢin 

özelliğinin belirtildiği, banka teyit yazısı ile geçici teminat mektubu veya geçici teminat 

mektupları dıĢındaki teminatların Antalya BüyükĢehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire 

BaĢkanlığı‘na yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır. 

10. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına iliĢkin belge 

a. Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi‘nden alınan yazı aslı, 

b. Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumu‘nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslı, 

11. Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge, 

12. ĠĢin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici 

bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname 

13. ĠĢ Deneyimine iliĢkin Belge 

a. ĠĢ deneyim belgesi, olarak tek bir sözleĢme kapsamında bina inĢaatı yaptığına dair iĢ 

bitirme belgesi ibraz edecektir. Bu ihalede her türlü bina yapımı, tadilat ve onarım iĢleri benzer iĢ 

olarak değerlendirilecektir. 

b. Ġstekli tarafından iĢ deneyimine iliĢkin olarak, aĢağıda belirtilen koĢulları sağlayan ĠĢ 

Bitirme Belgesi, ĠĢ Durum Belgesi, ĠĢ Denetleme Belgesi, ĠĢ Yönetme Belgesi ve Yapı Kullanma 

Ġzin Belgesi ibraz edilebilir. 

c. Ġsteklinin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektöre bedel içeren ya da 

maliyet artı bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin 

olarak; 
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i. Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl içinde geçici kabulü yapılan,  

ii. Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl içinde geçici kabulü yapılan iĢlerde, ilk 

sözleĢme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,  

iii. Devam eden iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan tarihinden 

geriye doğru son onbeĢ yıl içinde gerçekleĢme oranı toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine 

ulaĢan ve kusursuz olarak gerçekleĢtirilen,  

iv. Devam eden iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan tarihinden 

geriye doğru son onbeĢ yıl içinde gerçekleĢme oranı toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine 

ulaĢan ve kusursuz olarak gerçekleĢtirilen iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin en az % 80'i oranında 

denetlenen ya da yönetilen,  

v. Devredilen iĢlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme 

bedelinin en az % 80'inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl 

içinde geçici kabulü yapılan, 

ĠĢlere iliĢkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.  

d. Ġsteklinin i, ii, iii, iv ve v maddelerinde yer alan iĢlerden birine ait belge sunması yeterli 

olacaktır. 

e. Ġstekli tarafından tahmini bedelin % 50‘sinden az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya 

(a) bendinde belirtilen benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin 

sunulması gerekir. ĠĢ deneyimine iliĢkin belge ihaleye katılan isteklinin ortaklarından biri 

tarafından bizzat yapılan bir iĢe yönelik olabileceği gibi isteklinin ortaklarından birinin grup 

Ģirketi tarafından sözleĢmeye dayalı olarak baĢkasına yaptırılan iĢlere yönelik de olabilir. 

f. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan birinin istenen asgari iĢ deneyim tutarının tamamını 

karĢılaması halinde diğer ortaklardan iĢ deneyim belgesi sunma zorunluluğu aranmaz.  

g. Ġstekli inĢa edilecek Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımı projesini alt yükleniciye 

yaptırabileceğinden, iĢ deneyimine iliĢkin belgenin yaptırmayı düĢündüğü alt yükleniciler 

tarafından karĢılanacağını taahhüt etmesi mümkündür. 

Bu durumda ihale üzerinde kalan istekli, sözleĢme sonrası 60 (altmıĢ) gün içerisinde alt 

yüklenicilere ait bu maddede belirtilen koĢulları taĢıyan iĢ deneyim belgesini ĠDAREYE ibraz 

edecektir. 

60 günlük süre içinde Ģartnameye uygun iĢ deneyim belgesinin sunulmaması halinde 

sözleĢme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın feshedilir, kesin teminat irat kaydedilir. 

Ġhaleye katılanlar bu hükmü bilerek ve isteyerek ihaleye katılacak olup, ilerde itiraz 

edemezler. 

h. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

direkt ya da dolaylı 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 ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge. 

14. Banka Referans Mektubu 

a. Ġsteklinin, Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım 

bankalarından alacağı, "Banka Referans Mektubunun veya Mektuplarının" aslını vermesi Ģarttır. 
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b. Toplam tahmini bedelin % 10'undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki 

kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.  

c. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olmalıdır.  

d. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka 

referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

e. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

15. Bilânço ve Gelir Tabloları 

1. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri. 

a. Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b. Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.  

c. Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;  

i. Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) 

içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli 

borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inĢaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir),  

ii. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inĢaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir),  

iii. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, 

iv. Belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inĢaat maliyetleri ile hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi gerekir.  

v. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

vi. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren 

bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve yeminli mali müĢavir veya serbest 

muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ olması zorunludur. Yabancı ülkede 

düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren 

bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.  

vii. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ belge ile tevsik 

edilebilir.  
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d. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.  

2. ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

a. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  

i. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  

ii. Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

b. Ġsteklinin toplam cirosunun tahmini bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden 

yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım iĢlerinin parasal tutarının ise 

tahmini bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 

sağladığı kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  

c. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin 

yapıldığı yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki 

belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

d. Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci 

mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir 

tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.  

e. ĠĢ ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iĢ hacmine iliĢkin kriterlerin, ortaklardan 

biri tarafından karĢılanması yeterlidir. 

6.2. Tekliflerin dili Türkçedir. 

6.3. Ġhale, katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ: 

Usulüne uygun hazırlanmıĢ teklifler en geç 15.03.2018 PerĢembe günü saat 15:00‘e kadar 

sıra numaralı alındılar karĢılığında Antalya BüyükĢehir Belediyesi Encümen BaĢkanlığına 

(Antalya BüyükĢehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) verilecektir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine 

Komisyon BaĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık 

adresi yazılır. 

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar Komisyon BaĢkanlığına 

ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulamayacak olan tekliflerin alınıĢ saati 

bir tutanakla tespit edilir. Komisyon BaĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

8 - ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NEREDEN VE HANGĠ ġARTLARLA ALINACAĞI: 

Ġhale dokümanı Antalya BüyükĢehir Belediyesi, Emlak ve Ġstimlâk Dairesi 

BaĢkanlığından (Emlak ġube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel 

karĢılığında temin edilebilir.  

Ġlan olunur. 1542/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Kendirli/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 7.200.000 kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım iĢi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9‘uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğü/Kendirli - RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.03.2018 günü saat 14:00‘e kadar Kendirli Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00‘de açılacaktır. 

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

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Ġhale kısmi teklife kapalı olup, Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

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

olmalıdır. 

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

bedelinin KDV hariç %6‘sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

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

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1639/1-1 

—— • —— 
YAġ ÇAY NAKLĠYE HĠZMET ALIMI ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Ardeşen/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 27.000 Ton. YaĢ çay nakliye hizmet alım iĢi % 20 artar-

azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık 

ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle banka dekontu 

karĢılığında Ziraat Bankası ArdeĢen ġubesi ĠBAN TR25 0001 0004 7329 3289 8760 27 nolu 

hesaba isim ve ne için yatırıldığı yazılarak temin edilebilir. 

ÇAYKUR IĢıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/ArdeĢen - RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13/03/2018 günü saat 14:00‘e kadar IĢıklı Çay 

Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu ArdeĢen RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00‘de 

açılacaktır. 

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

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. 

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

olmalıdır. 

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

bedelinin KDV hariç %6‘sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale IĢıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1640/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPILACAKTIR 

ÇAYKUR Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Derepazarı/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 4.200.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmenliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler ,aĢağıdaki adresten 50,00 TL. bedel tahsil fiĢi karĢılığında temin 

edilebilir. 

Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Derepazarı/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08/03/2018 günü saat 14:00 e kadar Atatürk Caddesi 

Eriklimanı Mah. No: 15 adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 

gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00 de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

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

vermek zorundadır. 

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

gün olmalıdır. 

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

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6‘sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

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

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1323/1-1 

—— • —— 
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Kalkandere/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 11.000.000 kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

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

kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğü - Kalkandere/Rize 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06 Mart 2018 günü saat 14.00‘e kadar Kalkandere Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Kalkandere/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri 

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

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

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler, yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

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

gün olmalıdır. 

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

bedelinin KDV hariç %6‘sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

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

sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince 

ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1397/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPILACAKTIR 

ÇAYKUR Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Şirinköy Köyü Çayeli/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 11.000.000 kg. YaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

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

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğü/ġirinköy Köyü Çayeli-RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.03.2018 günü saat 14:00'e kadar Musadağı Çay 

Fabrikası Müdürlüğü ġirinköy Köyü Çayeli/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri 

veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 

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

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

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

vermek zorundadır. 

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

40 gün olmalıdır. 

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

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

9 - Ġhale Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1459/1-1 

—— • —— 
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE ĠġĠ YAPTIRLACAKTIR 

ÇAYKUR Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 8.500 ton yaĢ çay yükleme ve nakliye iĢi %20 artar-

azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi kapsamında Açık 

Ġhale Usulü ile yaptırtacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığın ÇAYKUR Ortapazar Çay 

Fabrikası Müdürlüğü, Ortapazar Köyü/RĠZE adresinden temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13/03/2018 Salı günü saat 14.00‘e kadar ÇAYKUR 

Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü adresinde Ortapazar Köyü/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde 

elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 

14.30‘de açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - Ġstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

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

40 gün olmalıdır. 

7 - Ġstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılacak sözleĢme bedeli üzerinden  

% 6 oranında alınır. 

8 - Ġstekliler bu ihalede, yükleme iĢine ayrı, nakliye iĢine teklif vereceklerdir. 

9 - Ġhale ÇAYKUR Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü‘nde yapılacaktır. 

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

Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1468/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Kalkandere/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 14.200.000 kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım iĢi % 20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9‘uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. TaĢçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kalkandere/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06 Mart 2018 SALI günü saat 14.00‘e kadar TaĢçılar 

Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif Mektupları aynı gün saat 14.00‘de açılacaktır. 

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

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

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

vermek zorundadır. 

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

40 gün olmalıdır. 

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

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6‘sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale TaĢçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1551/1-1 

—— • —— 
MOTOR MUHTELĠF YATAKLARI VE SEGMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/73165 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 14 kalem motor muhtelif yatak ve segmanları, teknik 

Ģartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 08/03/2018 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

08/03/2018 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 1569/1-1 
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ÖN YETERLĠK ĠLANI 

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

―Gözlem ve Raporlama Sistemi Güncellemesi Hizmet Alımı (2018)‖, 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

2003/6554 Sayılı Kararnamenin 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle 

ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif 

vermeye davet edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale kayıt numarası : 2018/79379 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ĠTÜ Rektörlüğü Ayazağa YerleĢkesi Maslak/Ġstanbul 

b) Telefon ve faks numarası : 0 212 285 6949 - 0 212 285 6724 

c) Elektronik posta adresi : kulh@itu.edu.tr 

2 - Ön yeterlik konusu malın : 

a) Niteliği, türü ve konusu : Bu alım kapsamında, uydu görüntü planlama, temin, 

iĢlem ve dağıtımında süreç yönetimini sağlayan yazılım 

ve sistem entegrasyon bileĢenlerinin güncellenmesi, 

değiĢen ihtiyaçların karĢılanması için ek yazılım 

bileĢenlerinin temini ve güvenlik yazılımı dahil lisans 

süresi dolan yazılımların lisans temini iĢlerinin 1.fazı 

gerçekleĢtirilecektir. Bu alım anahtar teslimi bir iĢ olup, 

niteliği, iĢe özel kısımlarda açık kaynak kodu ile yazılım 

geliĢtirme hizmeti, jenerik ürünlerde lisans temini ve 

sistem entegrasyon hizmetidir. 

b) Miktarı : 2 Kalem 

c) Yapılacağı yer : Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Kampüsü. 

d) Süresi : SözleĢme imzalandığı tarihten itibaren 150 (yüzelli) gün. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : ĠTÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

Maslak/Ġstanbul 

b) Tarihi ve saati : 12.03.2018 Pazartesi, 11.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı. 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.  

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
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4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.  

4.1.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen baĢvuru mektubu. 

4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen taahhütname. 

4.1.6. Ġhale dokümanı satın aldığına dair belge. 

4.1.7. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem belgesi  

4.1.8. TSE Hizmet Yeterlilik belgesi 

4.1.9. Ġsteklinin ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerde son beĢ yıl içinde kamu veya özel 

sektörde sözleĢme bedelinin en az %70‘i oranında gerçekleĢtirdiği, idarece kusursuz kabul edilen, 

tek sözleĢme içinde bitirilmiĢ iĢ en az 400.000. TL bedelinde benzeri iĢle ilgili deneyimini 

gösteren belgeler.  

4.1.10. Benzer iĢ tanımı: Gerçek zamanlı veya mekânsal veri iĢleme içeren dağıtık 

mimaride yazılım geliĢtirme ve ağ tabanlı sistem entegrasyon hizmetleri, coğrafi bilgi 

sistemlerine entegre yapıda otomasyon ve/veya süreç yönetimi içeren yazılım geliĢtirme 

hizmetleri. 

4.1.11. Ġstekliler, Ġhale konusu alım kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri 

iĢlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir. Ġhalenin bu Ģekilde teklif veren istekli üzerinde 

bırakılması durumunda isteklinin iĢe ait sözleĢme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini 

Ġdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları iĢlerle ilgili 

sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Alt yüklenici kullanılması halinde 

de teknik ve idari Ģartname yüklenici açısından idarenin tek muhatabı sözleĢme tarafı olan 

yüklenicidir. 

5 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.- TL 

bedelle satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik baĢvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar ĠTÜ 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/Ġstanbul adresine elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 1703/1-1 
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KADASTRO HARĠTALARININ SAYISALLAġTIRLIMASI ĠġĠ 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO MODERNĠZASYON PROJESĠ 

EK FĠNANSMANI 

(TKMP-EF) 

Kredi No: 8541-TR 

Kapsamında Yapılacak 

Kadastro Haritalarının SayısallaĢtırılması (3402/Ek 1) ĠĢi 

Grup Ek 1-4 

Ulusal Rekabetçi Ġhale Dokümanı 

(NCB) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Ġmar ve Kalkınma Bankası‘ndan, Tapu ve 

Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi‘nin finansmanı için bir kredi almıĢ 

olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün gerçekleĢtireceği 

Kadastro Haritalarının SayısallaĢtırılması (3402/Ek 1) ĠĢi sözleĢmeleri kapsamında yapılacak 

ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aĢağıda detayları verilen 

sayısallaĢtırma çalıĢma alanlarında ―Kadastro Haritalarının SayısallaĢtırılması (3402/Ek1) Grup 

Ek 1-4.‖ iĢlerinin gerçekleĢtirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, 

Ulusal Rekabetçi Ġhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif 

vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen iĢler 11 ihale paketi olarak yapılacaktır. SayısallaĢtırma 

alanı bilgileri Ģartname ekinde verilecektir. 

 

Ġhale 

Paketi No 

SözleĢme Referans 

No Yer 

Toplam Birim 

Sayısı 

1-2 SAY/KRK-DLC Kırıkkale Ġli Delice Ġlçesi 10 

1-3 SAY/BLU-MRK Bolu Ġli Merkez Ġlçesi 32 

2-3 SAY/IST-MLT 
Ġstanbul Ġli Pendik, Kartal ve Maltepe 

Ġlçeleri 
17 

4-3 SAY/CNK-LPS 
Çanakkale Ġli Merkez, Ayvacık, Biga, 

Ezine ve Lapseki Ġlçeleri 
45 

6-2 SAY/BRD-MRK Burdur Ġli Merkez Ġlçesi 28 

8-3 SAY/ERC-RFH 
Erzincan Ġli Kemah, Refahiye ve 

Üzümlü Ġlçeleri 
41 

12-5 SAY/HTY-ASZ 
Hatay Ġli Antakya, Yayladağı, Samandağ 

ve Arsuz Ġlçeleri 
11 
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Ġhale 

Paketi No 

SözleĢme Referans 

No Yer 

Toplam Birim 

Sayısı 

12-6 SAY/MRS-TRS II Mersin Ġli Anamur ve Tarsus Ġlçeleri 25 

13-1 SAY/KLS-MBL Kilis Ġli Musabeyli ve Polateli Ġlçeleri 47 

17-3 SAY/KTH-TVS Kütahya Ġli TavĢanlı Ġlçesi 21 

19-2 SAY/KST-DVN 
Kastamonu Ġli Devrekani ve Seydiler 

Ġlçeleri 
36 

 

Bahsi geçen iĢler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik Ģartları, teklif 

verme koĢulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde ― ‗ihaleler‘ 

dosyasından‖ ulaĢılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir 

bütün olarak değerlendirilmelidir. 

Ġhale Dokümanı, 500,00 TL (BeĢyüzTürkLirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü Döner Sermaye ĠĢletmesi Müdürlüğü ‘nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu 

GiriĢimci ġubesindeki 7038550-5122 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karĢılığında aĢağıda 

verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri 

aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için 

yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 

Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 

06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKĠYE 

Tel: +90 312 413 64 47 / +90 312 551 41 27 Fax: +90 312 413 64 02 

Teklifler, Teklif açılıĢ tarihi olan 10/04/2018 den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli 

olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir 

geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 10/04/2018 Salı günü, saat 10:00‘a kadar teslim 

edilmelidir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 

Ana Bina, Zemin Kat, Z-08 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 (Genel Evrak) 

06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKĠYE 

Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

aĢağıdaki adreste saat 10:30‘da açılacaktır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 

Ana Bina, Zemin Kat, Z-58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 

06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKĠYE 

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 

 1661/1-1 
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DÜZELTME ĠLANI 

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 

19 ġubat 2018 tarih ve 30337 sayılı Resmi Gazete‘de aslına uygun olarak yayınlanan 

MIKHZM-397 TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL TAġIMA HĠZMET ĠġĠ 

ihale ilanının 4.3.1.a. 4.3.2.a, 4.3.3. ve 4.3.6. Maddeleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

4.3.1. Ġstekli, kooperatif ise; 

a) Kendi üyeleri adına kayıtlı, dörtyüzaltmıĢ (460) ton kapasitede tanker ve yarı römork 

tankerlerin Ġl Emniyet Trafik ġube Müdürlüğü‘nden onaylı FORM-2 belgesi, Ġhale ilan tarihinden 

sonra alınmıĢ olacaktır. 

4.3.2. Ġstekli, kooperatif değilse; 

a) Trafikte kendi nam ve hesabına kayıtlı, dörtyüzaltmıĢ (460) ton kapasitede tanker ve 

yarı römork tankerlerin Ġl Emniyet Trafik ġube Müdürlüğü‘nden onaylı FORM-2 belgesi, Ġhale 

ilan tarihinden sonra alınmıĢ olacaktır. 

4.3.3. Ġstekli, 460 Ton kapasiteli Tankerlerin kendi özmalı olduğunu gösteren Ruhsat 

belgelerini teklif ekinde Ġdare‘ye sunacaktır. Ġġ Ortaklığı olarak ihaleye katılacak istekliler, 

toplam 460 ton taĢıma kapasitesi kriterini, her bir ortak tarafından iĢ ortaklığındaki hissesi 

oranında sağlamak zorundadır. Ġsteklinin taĢıma kapasitesi tonaj olarak değerlendirildiğinde, 

kendi araçlarına ait taĢıma kapasitesi ile birlikte ortak olduğu firmaya ait araçların taĢıma 

kapasitesi de hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam taĢıma kapasitesi 

olarak değerlendirilecektir. 

4.3.6. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: Petrol ve türevleri ile petrolden çıkan atık su 

taĢıma iĢidir. 1696/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete‘de aslına uygun olarak yayımlanan 

1339/1-1 sıra numaralı Adana Sağlık Eğitim Vakfının kuruluĢ ilanında vakfın kısa adı ―ASEV‖ 

olarak düzeltilmiĢtir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.  

 1656/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan: 

Kurulumuzca "Tenimdeki Ġmza" isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan 

yazıların 18 yaĢından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu 

sebeple söz konusu kitabın 1117 Sayılı Kanunun 3266 Sayılı Kanunla değiĢik 4'üncü 

maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 1695/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden: 

Yenimahalle Ġlçesi Yakacık Mahallesi 44116 ada 1 parseli kapsayan Yenimahalle 

Belediye Encümenimizin 18.01.2018 tarih ve 57/162 sayılı kararı ve Ankara BüyükĢehir Belediye 

Encümeninin 08.02.2018 tarih ve 374/791 sayılı kararıyla onaylanan 84193/20 no'lu Parselasyon 

Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 1659/1-1 
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Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden: 

2018 YILI NOTERLĠK ÜCRET TARĠFESĠ 

Noter ücreti 

Madde 1 - Noterler, yaptıkları iĢlemlerden Harçlar Kanunu‘na göre aldıkları harçların 

yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar.  

Bu ücret, bir noterlik iĢleminde 3,99 TL'den az olamaz.  

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR‘nin) yarım kuruĢun altındaki değerler 

dikkate alınmaz. 

Düzenleme ücreti  

Madde 2 - Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 180,39 TL 

düzenleme ücreti alırlar. 

Bu iĢlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiĢtirilmesi yukarıda belirtilen 

ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir iĢlemde hesap 

edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.  

Yazı ücreti  

Madde 3 - Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası 

ile iĢ sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 5,47 TL yazı ücreti alırlar. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iĢ sahibinin istek ve onayı üzerine, 

noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete 

tabidir 

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan iĢlemleri noter yazdığı 

takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır. 

Tanıklık ve onama Ģerhlerinden yazı ücreti alınmaz.  

Çevirme ücreti  

Madde 4 - 1512 sayılı Noterlik Kanunu‘nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter 

tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her 

sayfasından 45,25 TL çevirme ücreti alınır.  

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 

veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.  

KarĢılaĢtırma ücreti  

Madde 5 - DıĢarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların 

karĢılaĢtırılmasından (Asıllar hariç) sayfa baĢına 5,47 TL ücret alınır.  

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan iĢlemlerden de bu ücret 

aynen alınır.  

Tescil ücreti  

Madde 6 - Kanun uyarınca tescili gereken iĢlemlere ait kağıtlardan, iĢlem baĢına maktu 

olarak 1,71 TL tescil ücreti alınır.  

Emanetlerin saklanması ücreti  

Madde 7 - Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eĢya, isterse kıymetli 

evrak olsun) maktu olarak yıllık 12,63 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla 

olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.  

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca 

alacağı ücretten baĢka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden 

fazla kiĢilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaĢtırılır.  

Saklama süresi kanunca belirtilmiĢ olan hallerde ücret, belirtilen süre için peĢin olarak 

alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peĢin olarak alınır.  

Noterin değiĢmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait 

tutarı yeni notere devreder.  
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Harç, damga vergisi ve resimden muaf iĢlemlerle kamulaĢtırma tebliğlerinde noter ücreti 

Madde 8 - Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu 

belirtilen, ancak değer içeren iĢlemlerden, harç alınmıĢ olsa idi alınması gereken harcın % 10'u 

oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeĢit iĢlemler dolayısıyla noterler onadıkları her 

imza için 4,58 TL ücret alırlar.  

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza 

onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname iĢlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek 

her nüsha için 4,58 TL ücret alınır.  

KamulaĢtırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaĢtırma tebliğlerinde ilgilisine 

tebliğ edilecek her nüsha için 4,58 TL ücret alınır.  

Defter onaylama ücreti  

Madde 9 - Defterlerin açılıĢ onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa 

dahil) 1,71 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 64 KR onaylama ücreti alınır. Yüz 

sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla 

olursa 64 KR ücret alınır.  

Ara ve kapanıĢ onaylamalarında maktu olarak 64 KR ücret alınır.  

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin 

onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.  

Bildirim yazı ücreti  

Madde 10 - Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda 

yazacakları her yazı için 1,71 TL bildirim yazı ücreti alırlar.  

Yol ödeneği  

Madde 11 - Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dıĢında iĢ yapmak veya 

Noterlik Kanunu‘nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden 

ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden baĢka her iĢten, her gün için 21,66 TL yol ödeneği alırlar.  

Noterlik dairesi dıĢında piyango, özel ve resmî kuruluĢların kur‘a, seçim ve 

toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri 

gerekli yol giderlerinden baĢka her iĢten, her gün için 198,44 TL yol ödeneği alırlar.  

Aracılık ücreti  

Madde 12 - Aracı noter, iĢin gerektirdiği her türlü giderden baĢka, her iĢlem için maktu 

olarak 1,22 TL aracılık ücreti alır.  

Terk eden eĢin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi iĢlemlerinden 

alınacak ücret  

Madde 13 - Terk eden eĢin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi 

iĢlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1‘inci ve 3‘üncü maddelerinde yer alan 

hükümler doğrultusunda alınır. 

Elektronik ĠĢlemler 

Madde 14 - Noterlik iĢlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması 

halinde de bu Tarife hükümlerine göre ücret alınır. 

Elektronik Tespit Ücreti 

Madde 15 - Elektronik ortamdaki durum, görüntü, iĢlem veya benzeri her türlü verinin 

tespiti iĢlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 

üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır. 

Tespiti yapılan verinin 100 KB a kadar olan kısmı için 2,44 TL, sonraki her 100 KB için 

ise 1,22 TL ücret alınır.  

Yürürlük tarihi:  

Madde 16 - Bu Tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu‘nun değiĢik 112 nci maddesi uyarınca 

hazırlanmıĢ olup, 1 Mart 2018 tarihinden itibaren uygulanır. 1686/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1707/1-1 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak, Tıp, Sağlık Bilimleri ve 

Eğitim Fakülteleri‘ne aĢağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı‘na öğretim üyesi alınacaktır. 

Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna baĢvuracakların Ġstanbul 

Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir 

bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiĢ, öğrenim durumunu 

gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri 

gerekmektedir. 

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete‘de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ġstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 

 

Fakültesi 

Bölüm / 

Program 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Tıp 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Genel 

Cerrahi 

Anabilim 

Dalı 

Doç. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Genel Cerrahi 

Anabilim Dalında almıĢ olmak. 

Böbrek, pankreas ve karaciğer 

nakilleri konusunda tek baĢına bir 

üniteyi yönetebilecek deneyime 

sahip olmak. 

Tıp 
Dâhili Tıp 

Bilimleri 

Ruh Sağlığı 

ve 

Hastalıkları 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Psikiyatri Anabilim 

Dalında almıĢ olmak, bu alanda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Tıp 
Temel Tıp 

Bilimleri 
Anatomi  

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Anatomi (Ġnsan 

Anatomisi) Anabilim Dalında 

almıĢ olmak, bu alanda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 
Odyoloji Odyoloji 

Doç. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Odyoloji Anabilim 

Dalında almıĢ olmak, bu alanda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Eğitim 

Yabancı 

Diller 

Eğitimi 

Arap Dili 

Eğitimi 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Arap Dili ve 

Edebiyatı Anabilim Dalında 

almıĢ olmak, bu alanda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

 1689/1-1 
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İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen bölümleri için 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı öğretim 

üyesi alınacaktır. 
 

Fakülte Bölüm Alanı 

Öğretim 

Üyesi 

Kadro 

Adedi Özel KoĢullar 

Ġnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası 

ĠliĢkiler 

(Ġngilizce)  

Doğu Asya Politikaları 

Çinin Uluslararası 

Siyaseti  

Yardımcı 

Doçent 
1 

Alanında 

yayını olan, 

Çince bilen  

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik 

Elektronik 

Mühendisliği 

(Ġngilizce) 

Radyo Frekans 

bandında Mikro-

Elektro Mekanik 

Sistemler (MEMS) ve 

Uygulamaları, CMOS-

MEMS Teknolojileri 

Üretimi ve 

Entegrasyonu 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Yüksek lisans 

veya 

doktorasını 

yurtdıĢında 

Ġngilizce 

yapmıĢ olmak. 

Hukuk 

Fakültesi 
Hukuk  

Milletlerarası Özel 

Hukuk 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Yüksek lisans 

veya 

doktorasını 

yurtdıĢında 

Ġngilizce 

yapmıĢ olmak. 
 
HUKUK FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT ADAYLARI: 

Hukuk Fakültesi Sekreterliği  

Ġstanbul ġehir Üniversitesi 

Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21 

34865 Dragos, Kartal - Ġstanbul 

T: 444 40 34 / Dahili No: 9966 

BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son 

tarihli olanı dikkate alınacaktır.) 

ĠNSAN VE TOPLUM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT ADAYLARI: 

Ġnsan ve Toplum Fakültesi Sekreterliği 

Ġstanbul ġehir Üniversitesi 

Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21 

34865 Dragos, Kartal - Ġstanbul 

T: 444 40 34 / Dahili No: 9287 

BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son 

tarihli olanı dikkate alınacaktır.) 

MÜHENDĠSLĠK VE DOĞA BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT 

ADAYLARI: 

Mühendislik Fakültesi Sekreterliği 

Ġstanbul ġehir Üniversitesi 

Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21 

34865 Dragos, Kartal - Ġstanbul 

T: 444 40 34 / Dahili No: 9358 kezbanmutlu@sehir.edu.tr 

BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son 

tarihli olanı dikkate alınacaktır.) 1701/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Ġlana baĢvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası 

www.medipol.edu.tr den ulaĢılabilir. 

BaĢvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz Ġnsan Kaynakları Daire 

BaĢkanlığına yapılacaktır. 
 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı/ 

Program 

Uzmanlık Alanı/ 

Aranılan ġartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

DanıĢmanlık 

Anabilim Dalı 

Eğitim 

Programları ve 

Öğretimi Alanında 

Doktora YapmıĢ 

Olmak. 

1 Profesör 

Hukuk Fakültesi 
Kamu Hukuku 

Bölümü 

Milletlerarası 

Hukuk Anabilim 

Dalı 

Milletlerarası 

Hukuk Alanında 

Doçent Unvanına 

Sahip Olmak. 

1 Profesör 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik- 

Elektronik 

Mühendisliği 

- 
Alanında Doktora 

YapmıĢ Olmak. 
1 Doçent 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Anatomi 

Anabilim Dalı 

Alanında Doktora 

YapmıĢ Olmak. 
1 Doçent 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Tıbbi Biyoloji 

Anabilim Dalı 

Tıbbi Biyoloji 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip 

Olmak. 

1 Doçent 

 1702/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2018-212 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.01.2018-4057 SĠVAS 

Dosya No : 58.12.66 

Sivas Ġli, UlaĢ Ġlçesi, Eskikarahisar Köyünde, sit alanı dıĢında tespit edilen Höyüktepe 

YerleĢiminin tescilinin ve kaçak kazı çukurlarının kapatılmasının değerlendirilmesi talebini içeren 

Sivas Valiliği (Müze Müdürlüğü)‘nin 18.07.2017 tarihli ve 1295-3165 sayılı yazısı, Koruma 

Bölge Kurulu uzmanının 18.12.2017 tarihli ve 1097 sayılı dosya inceleme raporu ve faaliyetleri 

etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüĢme sonucunda: 

Sivas Ġli, UlaĢ Ġlçesi, Eskikarahisar Köyü, sit alanı dıĢında, tapunun 133 ada, 42 nolu 

parselinde kayıtlı taĢınmazın bir kısmında tespit edilen Höyüktepe YerleĢiminin 2863 sayılı 

Kanunun 6. maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlığı örneklerinden olması nedeniyle I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak 

gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına;  

Höyüktepe YerleĢimi I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine; 

Höyüktepe YerleĢiminde meydana gelen kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan çukurların 

tehlike arz etmesi nedeniyle ilgili mahkemenin/savcılığın görüĢü alınarak Sivas Müze Müdürlüğü 

uzmanları denetiminde kapatılmasına, suç duyurusunda bulunulması Sivas Müze Müdürlüğü‘nce 

istenmiĢ olduğundan yeniden suç duyurusunda bulunulması istemine gerek olmadığına; açılan 

soruĢturmanın seyri ve sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2018-212 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.01.2018-4059 SĠVAS 

Dosya No : 58.10.115 

Sivas Ġli, Yıldızeli Ġlçesi, Cizözü Köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 139 ada, 

1 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde tespit edilen Cizözü Gözetleme Kulesi‘nin 

tescilinin değerlendirilmesi talebini içeren Koruma Bölge Kurulu uzmanının 10.08.2016 tarihli ve 

602 sayılı yerinde inceleme raporu ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢleri 

okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Sivas Ġli, Yıldızeli Ġlçesi, Cizözü Köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 139 ada, 

1 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde tespit edilen Cizözü Gözetleme Kulesi‘nin 

2863 sayılı Kanunun 6. maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlığı örneklerinden olması 

nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/1000 ölçekli haritada 

koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin 

onaylanmasına;  

Cizözü Gözetleme Kulesi I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2018-212 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.01.2018-4068 SĠVAS 

Dosya No : 58.07.36 

Sivas Ġli, Koyulhisar Ġlçesi, Çaylı Köyü‘nde orman vasıflı mülkiyeti Maliye Hazinesine 

ait tapunun 102 ada, 55 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde ruhsatlı define kazısı 

talebine yönelik incelemede tespit edilen Kalacık Tümülüsü‘nün tescilinin değerlendirilmesi 

istemini içeren Sivas Valiliği (Müze Müdürlüğü)‘nin 21.07.2017 tarihli ve 1325-3233 sayılı yazısı  

Koruma Bölge Kurulu uzmanının 17.01.2018 tarihli ve 36094 sayılı dosya inceleme raporu ve 

faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Sivas Ġli, Koyulhisar Ġlçesi, Çaylı Köyü‘nde orman vasıflı mülkiyeti Maliye Hazinesine 

ait tapunun 102 ada, 55 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde tespit edilen Kalacık 

Tümülüsünün 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlıkları 

örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 

1/1000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının 

belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına;  

Kalacık Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2018-215 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.01.2018-4111 SĠVAS 

Dosya No :60.07.332 

Tokat Ġli, Zile Ġlçesi, BinbaĢıoğlu Köyünde, Karakuzu Göleti ve Malzemem Ocakları 

projesinde kaya malzeme ocağı sahasında 2863 Sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında belirtilen 

yerlerden olduğu tespit edilen, tescili III: derece arkeolojik sit alanı olarak prensipte uygun 

bulunan Ġnönü YerleĢiminin tesciline iliĢkin belgelerin hazırlanmasının belirtildiği 18.08.2016 

tarihli ve 2995 sayılı kararı gereğince hazırlanan tescile esas belgelerin değerlendirilmesi talebini 

içeren , Koruma Bölge Kurulu uzmanının 23.01.2018 tarihli ve 47629 sayılı dosya inceleme 

raporu ve faaliyetleri ilgilenen kurum ve kuruluĢların görüĢleri okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Tokat Ġli, Zile Ġlçesi, BinbaĢıoğlu Köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 105 

ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde tespit edilen Ġnönü YerleĢiminin 2863 

sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle 

III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada 

koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle III. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin 

onaylanmasına; 

Ġnönü YerleĢimi III. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartlarının: 

- Resmi veya özel kuruluĢlarca yapılacak günümüz koĢullarının gerektirdiği altyapı ve 

üstyapı hizmetleri (okul, yurt, kanalizasyon, içme suyu, enerji nakil hattı, telefon hattı, boru hattı, 

karayolu vb.) toprak kullanımını minimumda tutacak Ģekilde Koruma Bölge Kurulunun izni 

alındıktan Müze Müdürlüğü denetiminde uygulanabileceğine; 

- Sit alanının yapılaĢmaya konu olması durumunda, uygulamanın 3194 sayılı Ġmar 

Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 6. Bölüm hükümleri ve alanda inĢaat izni verilmeden 

önce sondaj kazısı yapıldıktan sonra kültür varlığının bulunması halinde sondaj sonuçlarını içeren 

raporun Koruma Kuruluna sunulmasının ardından kurul kararı doğrultusunda uygulama 

yapılabileceğine; 

- Uygulamaya yönelik her türlü hafriyat, temel ve sondaj kazısı çalıĢmasının Müze 

Müdürlüğü denetiminde yapılmasına; 

- Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara iliĢkin genel sondaj kararı alabileceğine, 

- Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak 

koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

- Bu alanda, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine, 

- Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda, 

Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgâr enerji santralları yapılabileceğine,  

- Mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine mevcut ağaçlardan ürün 

alınabileceği; 

- Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda 

Koruma Bölge Kurulu kararı sonucuna göre iĢlem yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine; 

Ġnönü YerleĢimi III. derece arkeolojik sit alanı ile çakıĢmalı olan ER:3292676 sayılı II (a) 

grup hammadde üretim sahasında çalıĢmaların sit alanına hiçbir inĢai ve fiziki müdahalede 

bulunulmadan gerçekleĢtirilebileceğine karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 06.17/854 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 06.05/164 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.07/190 

Toplantı Tarihi ve No : 23/08/2017 - 194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23/08/2017 - 3692 TRABZON 

Trabzon Ġli, Sürmene Ġlçesi, Orta Mahalle, sit alanı dıĢında, tescilli taĢınmaz bitiĢiği, özel 

mülkiyete ait, 166 ada, 4 parsele iliĢkin imar planı koĢullarında yapılaĢmaya gidilebilmesi için 

kurum görüĢümüzü verilmesi isteğini içeren Sürmene Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü‘nün 06/06/2017 tarih ve E.743 sayılı yazısı ile konuya iliĢkin Sürmene Kaymakamlığı 

Kadastro Müdürlüğü‘nün 28/06/2017 tarih ve E. 1460712 sayılı yazısı, Sürmene Belediye 

BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 05/07/2017 tarih ve E.928 sayılı yazısı ve Trabzon 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 10/08/2017 tarih ve 2017/626 sayılı 

uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Trabzon Ġli, Sürmene Ġlçesi, Orta Mahalle, 166 ada, 4 parselin bitiĢiğinde yer alan 166 

ada, 11 parseldeki tescilli taĢınmazın koruma grubunun II (iki) olarak belirlenmesine, korunma 

alanının ise ekte dağıtımı yapılan kadastral planda iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, 

Tescilli taĢınmazın bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‗‗Korunması 

Gerekli II. (Ġki) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin; belirlenen korunma alanının içinde 

kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhinin verilmesine, 

166 ada, 4 parsele iliĢkin sunulan imar durumunun düzeltilerek uygun olduğuna, 

düzeltilerek onaylanan imar planında belirtilen koĢullarda hazırlanacak uygulama projesinin 

Kurulumuza sunulmasına karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.08/07 

Toplantı Tarihi ve No : 23/08/2017 - 194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23/08/2017 - 3693 TRABZON 

Trabzon ili, Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi, dere mevkii, sit alanı dıĢında, Trabzon 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.10.1998 gün ve 3269 sayılı kararıyla ‗‘han 

kalıntısı‘‘ adıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taĢınmazın kadastral 

numarasının ve korunma alanın belirlenmesine iliĢkin, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10.05.2017 gün ve 1709 sayı ile kayıtlı uzman raporu 

okundu, ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüĢmeler sonunda; 

Trabzon ili, Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi dere mevkii, sit alanı dıĢında, Trabzon 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.10.1998 gün ve 3269 sayılı kararıyla ‗‘han 

kalıntısı‘‘ adıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taĢınmaz, 215 ada,5 ve 6 

parselde yer aldığından tescilli taĢınmazın koruma grubunun I (Bir),korunma alanın ise ekteki 

haritada gösterildiği Ģekilde belirlenmesine; 

Han kalıntısının bulunduğu parselin (215 ada, 5 ve 6 parsele) tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine Korunması gerekli I. (Bir) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin verilmesine; 

Belirlenen korunma alanı içerisinde kalan 215 ada,4 parselin tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine de ‗‘ korunması gerekli taĢınmaz kültür Varlığı Korunma alanıdır‘‘ Ģerhinin verilmesi 

gerektiğine karar verildi. 

Tescilli han kalıntısı ve korunma alanında yapılacak uygulamalar öncesi kurulumuzdan 

izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 22 ġubat 2018 – Sayı : 30340 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.08/38 

Toplantı Tarihi ve No : 23/08/2017 - 194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23/08/2017 - 3694 TRABZON 

Trabzon ili, Tonya ilçesi Bicinlik Mahallesi, cami yanı mevkii 135 ada,1 parselde yer alan 

mülkiyeti Trabzon BüyükĢehir Belediyesine ait camii ve haziresinin, kültür varlığı olarak 

değerlendirilmesi isteğine iliĢkin, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 18.07.2017 gün ve 

E.1440 sayılı yazısı ve ekleri, Tonya Belediye BaĢkanlığının 09.05.2017 gün ve 444 sayılı yazısı 

ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 14.04.2017 gün ve 1327 

sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Trabzon ili, Tonya Bicinlik Mahallesi, cami yanı mevkii 135 ada,1 parselde yer alan 

mülkiyeti Trabzon BüyükĢehir Belediyesine ait camii ve haziresinin,3386 ve 5226 sayılı 

kanunlarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında 

kaldığından kültür varlığı olarak tescil edilmesine; caminin koruma grubunun I (Bir), korunma 

alanının ise mezarlıkla birlikte ekteki haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlemesine, 

Caminin ve hazirenin bulunduğu parselin (135 ada,1 parsel) Tapu Kütüğünün beyanlar 

hanesine ‘‘ Korunması gerekli I. (Bir) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin verilmesine; 

Tescilli camide ve korunma alanında yapılacak uygulamalar öncesi kurulumuzdan izin 

alınmasına, caminin esaslı onarımının ilgilisi tarafından rölöve restitüsyon ve restorasyon 

projelerinin hazırlanarak, kurulumuz onayından sonra yapılabileceğine karar verildi. 
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Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 22 ġubat 2018 – Sayı : 30340 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.08/39 

Toplantı Tarihi ve No : 23/08/2017 - 194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23/08/2017 - 3695 TRABZON 

Trabzon ili, Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi Bostanlı mevkii, sit alanı dıĢında, Trabzon 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.10.1998 gün ve 3269 sayılı kararıyla ‗‘Ģapel 

kalıntısı‘ olarak tescillenen taĢınmazın kadastral numarasının ve korunma alanın belirlenmesine 

iliĢkin Trabzon Kültür Varlıklarını koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

10.05.2017 gün ve 1709 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyasındaki bilgi ve 

belgeleri incelendi yapılan görüĢmeler sonunda; 

Trabzon ili, Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi Bostanlı mevkii, sit alanı dıĢında, Trabzon 

Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun 20.10.1998 gün ve 3269 sayılı kararıyla ‗‘Ģapel 

kalıntısı‘‘ olarak korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taĢınmazın, Kadastral 

numarasının 221 ada,3 parsel olduğundan, tescilli taĢınmazın koruma grubunun I (Bir) olarak 

belirlenmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde ‗‘ korunması gerekli I. (Bir) Grup taĢınmaz 

Kültür varlığıdır‘‘. ġerhinin verilmesine; 

Tescilli Ģapel kalıntısın Korunma alanının ekteki kadastral haritada gösterildiği Ģekilde 

belirlenmesine; belirlenen korunma alanı içerisinde kalan 221 ada,4 parselin tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine de ‗‘ korunması gerekli taĢınmaz kültür Varlığı Korunma alanıdır‘‘ Ģerhinin 

verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 22 ġubat 2018 – Sayı : 30340 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.08/40 

Toplantı Tarihi ve No : 23/08/2017 - 194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23/08/2017 - 3696 TRABZON 

Trabzon ili, Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi 220 ada,4 parselin güneyinde kadastro 

harici yerde bulunan, sit alanı dıĢında, Trabzon Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun 

20.10.1998 gün ve 3269 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen 

çeĢmenin korunma alanın belirlenmesine iliĢkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10.05.2017 gün ve 1709 sayı ile kayıtlı uzman raporu 

okundu, ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüĢmeler sonunda; 

Trabzon ili, Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi 220 ada,4 parselin güneyinde kadastro 

harici yerde bulunan, sit alanı dıĢında, Trabzon Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun 

20.10.1998 gün ve 3269 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen 

çeĢmenin koruma grubunun I olarak belirlenmesine Korunma alanının ekteki kadastral haritada 

gösterildiği Ģekilde belirlenmesine; 

ÇeĢmenin onarımı gerektiğinden ilgilerince hazırlanacak projesinin kurulumuz onayından 

sonra onarımın yapılabileceğine karar verildi. 
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Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 22 ġubat 2018 – Sayı : 30340 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.09/89 

Toplantı Tarihi ve No : 23/08/2017 - 194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23/08/2017 - 3697 TRABZON 

Trabzon Ġli, Vakfıkebir Ġlçesi, sit alanı dıĢında Tarlacık ve Mısırlı Mahallelerini birbirine 

bağlayan Hacı Ġlyas Köprüsü‘nün tescil talebine iliĢkin Ġlgilisinin 19/06/2017 günlü baĢvurusu, 

Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü‘nün 25/07/2017 gün ve E.238502 sayılı yazısı, Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 2017/520 sayılı uzman raporu okundu, ekleri 

ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Trabzon Ġli, Vakfıkebir Ġlçesi, sit alanı dıĢında Tarlacık ve Mısırlı Mahallelerini birbirine 

bağlayan Hacı Ġlyas Köprüsü‘nün 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kanun 

kapsamında kaldığından korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 

koruma grubunun I (bir), korunma alanının ise ekte dağıtımı yapılan kadastral planda iĢaretlendiği 

Ģekilde belirlenmesine, taĢınmazın bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 

‗‗Korunması Gerekli I. (Bir) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin; belirlenen korunma 

alanının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‗Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhinin verilmesine, 

Tescilli taĢınmazın korunma alanında yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama öncesi 

Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 22 ġubat 2018 – Sayı : 30340 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 53.03/4 

Toplantı Tarihi ve No : 23/08/2017 - 194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23/08/2017 - 3699 TRABZON 

Rize Ġli, Çayeli Ġlçesi, Yenipazar Mahallesi, sit alanı dıĢında, Vakıflar Genel 

Müdürlüğüne ait, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04/08/1998 

tarih ve 3227 sayılı karar ile koruma altına alınan 30 ada, 24 parseldeki HacıbaĢı Camisine iliĢkin 

Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15/12/1999 tarih ve 3682 sayılı, 

23/03/2000 tarih ve 3746 sayılı, 30/05/2000 tarih ve 3798 sayılı, 26/10/2001 tarih ve 4241 sayılı, 

kararları; Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/02/2009 tarih ve 

2004 sayılı, 27/05/2010 tarih ve 2719 sayılı kararı; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 25/03/2015 tarih ve 2284 sayılı kararı ile HacıbaĢı camisine iliĢkin korunma alanı 

belirlenmesi talebine iliĢkin Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 08/06/2017 tarih ve 

11803514-150-1172 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 10/08/2017 tarih ve 2017/618 sayılı Uzman Raporu okundu, ekleri ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Rize Ġli, Çayeli Ġlçesi, Yenipazar Mahallesi, 30 ada, 24 parseldeki HacıbaĢı caminin 

koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral planda iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, koruma 

alanı içinde kalan 21 ada 1 parsel; 30 ada 1, 2, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23 parsellerin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ise ―kültür varlığı korunma alanıdır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine 

karar verildi. 
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Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 22 ġubat 2018 – Sayı : 30340 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 28.02/66 

Toplantı Tarihi ve No : 23/08/2017 - 194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23/08/2017 - 3700 TRABZON 

Giresun Bulancak ilçesi Talipli köyü, OsmanĢıh mevkii 142 ada 5 parselde yer alan 

Talipli köyü tüzel KiĢiliğine ait 9943,39 m2 yüz ölçümlü Osman ġeyh kabristanlığının içinde 

bulunan ve tespiti yapılabilen eski tarihli mezar taĢlarının korunma altına alınması isteğine iliĢkin, 

Giresun Valiliği Ġl Kültür Turizm Müdürlüğünün 18.04.2017 gün ve 845 sayılı yazısı ve ekleri ile 

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 21.08.2017 gün ve 3167 sayı 

ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Giresun Bulancak ilçesi Talipli köyü, OsmanĢıh mevkii 142 ada 5 parselde yer alan 

Talipli köyü tüzel KiĢiliğine ait 9943,39 m2 yüz ölçümlü Osman ġeyh kabristanlığının içinde 

bulunan tespiti yapılabilen eski tarihli mezar taĢlarının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını 

Koruma kanunun 6. Maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak 

tescil edilmesine, 

Hazire içerisinde tarihi mezar taĢlarının bulunduğu alanın, kararımız ekinde dağıtımı 

yapılan1/1000 ölçekli haritada sınırları çizilen ve koordinatları verilen saha olarak belirlenmesine; 

Mezarlığın tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‘korunması gerekli kültür varlığıdır.‘‘ 

ġerhinin verilmesine karar verildi. 
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Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 22 ġubat 2018 – Sayı : 30340 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 28.04/42 

Toplantı Tarihi ve No : 23/08/2017 - 194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23/08/2017 - 3701 TRABZON 

Giresun Ġli, Espiye Ġlçesi, Ericek Köyünde sit alanı dıĢında yer alan Ardıç ve Ericek Han, 

TaĢ Köprü ve TaĢ döĢeme yaya yolunun 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmesi talebine 

iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘nün 14/04/2016 gün ve 71928 sayılı yazısı, 

Espiye Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü‘nün 22/06/2016 gün ve 1458505 sayılı yazısı, Espiye 

Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü‘nün 30/06/2016 gün ve 1043 sayılı yazısı, Karayolları 

10.Bölge Müdürlüğü‘nün 17/06/2016 gün ve 147011 sayılı ile 25/07/2016 gün ve 174056 sayılı 

yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 2016/466 sayılı uzman 

raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Giresun Ġli, Espiye Ġlçesi, Ericek Köyü, sit alanı dıĢında, Kamu Orta Malı mülkiyetine ait 

389 ada 1 parselde yer alan Palçık Han, Kamu Orta Malı mülkiyetine ait 390 ada,1 parselde yer 

alan Boğaz Han, Ericek Köy Tüzel KiĢiliğine ait 313 ada,44 parselde yer alan Ericek Han ve iki 

adet kemer köprünün 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı kanun kapsamında 

kaldığından korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmelerine, koruma 

gruplarının I (Bir) olarak belirlenmesine, korunma alanlarının ise ekte dağıtımı yapılan kadastral 

planda iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, taĢınmazların bulunduğu parsellerin tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine ‗‗Korunması Gerekli I. (Bir) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin; 

belirlenen korunma alanlarının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de 

‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhinin verilmesine, 

Tescilli taĢınmazların korunma alanlarında yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama 

öncesi Kurulumuzdan izin alınmasına, 

Ardıç Han ve taĢ döĢeme yaya yolunun tescillerine iliĢkin konunun ise taĢınmazların 

ölçülerek kadastral plana iĢlenmesinden sonra değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 53.03/138 

Toplantı Tarihi ve No : 24/08/2017 - 195 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24/08/2017 - 3710 TRABZON 

Rize ili, Çayeli ilesi Çukurluhocaköyü sınırları içerisinde tescilli medrese binasının 

kuzeyinde yer alan taĢ kemer köprü ile karayolu kenarında yer alan değirmenin kültür varlığı 

olarak tescil edilmesi isteğine iliĢkin, Çayeli Kaymakamlığı ilçe Yazı iĢleri Müdürlüğünün 

17.03.2017 gün ve E-480 sayılı,17.05.2017 gün ve E.754 sayılı yazıları, Trabzon karayolları10. 

Bölge müdürlüğünün 22.05.2017 gün ve E.155685 sayılı yazısı ve ekleri ile Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 21.08.2017 gün ve 3158 sayı ile kayıtlı uzman 

raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüĢmeler sonunda; 

Rize ili, Çayeli ilesi Çukurluhocaköyü sınırları içerisinde tescilli medrese binasının 

kuzeyinde karayolunun yaklaĢık 10 m batısında yoldan görünebilen küçük bir derenin üzerinde 

yer alan taĢ kemer köprünün 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

varlıklarını koruma kanunu kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine; Korunma grubunun I (Bir) olarak belirlenmesine; 

Değirmenin ise yapılan onarımlarla yenilenmiĢ ve özgün özelliğini yitirdiğinden kültür 

varlığı olarak korunmasına gerek olmadığına karar verildi. 1476/10/1-1 

————— 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.00/1387 

Toplantı Tarihi ve No : 27/09/2017 - 197 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27/09/2017 - 3734 TRABZON 

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yenicuma Mahallesi, sit alanı dıĢında, özel mülkiyette, 1146 

ada, 31 parselde bulunan yapının kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve bitiĢik parselinde bulunan 

kültür varlığı olarak tescilli, 1146 ada, 32 parseldeki Yenicuma Camii‘nin korunma alanının 

yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü‘nün 12/07/2017 tarih ve 660 sayılı, 29/03/2017 tarih ve 251 sayılı raporları ve konuya 

ve Yenicuma Camii‘ne iliĢkin, ilgililerinin 05/04/2017 tarihli, 06/06/2017 tarihli baĢvuruları, 

Ortahisar Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 23/06/2017 tarih ve E.12888 

sayılı, 26/04/2017 tarih ve E.8152 sayılı yazıları ve Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu‘nun 27/02/2013 tarih ve 1026 sayılı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu‘nun 31/05/2006 tarih ve 681 sayılı, 10/05/2002 tarih ve 4423 sayılı, 22/06/1989 tarih ve 

390 sayılı, 01/03/2001 tarih ve 4057 sayılı kararları okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda, 

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yenicuma Mahallesi, sit alanı dıĢında, özel mülkiyette, 1146 

ada, 31 parselde bulunan yapının 2863 sayılı kanun kapsamında korunması gerekli kültür varlığı 

özelliği gösterdiğinden tescil edilmesine, koruma grubunun II. (iki) grup olarak, korunma alanının 

ise revize edilen 1146 ada, 32 parseldeki tescilli Yenicuma Camii korunma alanı ile birlikte ekteki 

kadastral haritada gösterildiği Ģekilde belirlenmesine, korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü 

inĢai ve fiziki uygulama öncesi kurulumuzdan izin alınmasına; 

Tescillenen taĢınmazın bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması 

gerekli II. (iki) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin, belirlenen korunma alanı içerisinde kalan 1146 

ada, 191, 134, 135, 37, 38 parsellerin; 1148 ada, 28, 29, 30 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine de ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı korunma alanındadır‖ Ģerhinin verilmesi 

gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.01/19 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 197 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 3735 AKÇAABAT 

Trabzon Ġli, Akçaabat Ġlçesi, Ortamahalle, kentsel sit alanı içerisinde, özel mülkiyete ait, 

979 ada, 6 parselde bulunan odanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı 

olarak tescili konusuna iliĢkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

23/09/2017 gün ve 2017/689 sayılı raporu, Akçaabat Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü‘nün 11/09/2017 gün ve 4070 sayılı yazısı okundu ekleri ve dosyası incelendi yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Trabzon Ġli, Akçaabat Ġlçesi, Ortamahalle, kentsel sit alanı içerisinde, özel mülkiyete ait, 

979 ada, 6 parselde bulunan odanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı 

olarak tescil edilmesine, koruma grubunun I olarak belirlenmesine, 

979 ada, 6 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‗‗Korunması Gerekli I. (Bir) Grup 

TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi. 

 1476/12/1-1 

————— 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.09/92 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 197 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 3750 TRABZON 

Trabzon ili, Vakfıkebir ilçesi sınırları içinde kalan alanlarda ilave ve revizyon imar planı 

yapılacak sahaların incelenerek 2863 sayılı yasa kapsamında kurum görüĢü talebini içeren 

Trabzon Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27/01/2017 tarih ve 45474336/166-323 

sayılı yazısı, konuya iliĢkin BaĢbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Trabzon Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünün 13/09/2017 tarih ve 11803514-150.01-E.1765 sayılı yazısı, Trabzon Valiliği, 

Kadastro Müdürlüğünün 22/08/2017 tarih ve 1993346-160.99-E.1884843 sayılı yazısı, Vakfıkebir 

Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 11/09/2017 tarih ve 13716518-160.99-E.1969370 sayılı 

yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11/08/2017 tarih ve 

2017/659 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 
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Trabzon ili, Vakfıkebir Ġlçesi Ġlave ve Revizyon Ġmar Planı sınırları içerisindeki; 

Trabzon Ġli, Vakfıkebir Ġlçesi, Bahadırlı Mahallesi, 111 ada, 31 parseldeki çeĢmenin; 5226 

ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. 

maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

koruma grubunun I. (bir) olarak belirlenmesine, taĢınmazın bulunduğu parsellerin tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine ―korunması gerekli I. (bir) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin verilmesine; koruma 

alanının kendi parseli olarak belirlenmesine; 

Trabzon Ġli, Vakfıkebir Ġlçesi, Kirazlık Mahallesi, 541 ada, 5 parseldeki tescilli mezarlığın 

koruma alanının kendi parseli olarak belirlenmesine; 

Trabzon Ġli, Vakfıkebir Ġlçesi, Aydoğdu Mahallesi ve Yalıköy Mahallesini bağlayan 

tescilli taĢ köprünün korunma alanının ekte dağıtımı yapılan kadastral planda iĢaretlendiği 

Ģekliyle belirlenmesine, koruma alanı içinde kalan Aydoğdu Mahallesi, 105 ada 30-31-32 

parseller ile Yalıköy Mahallesi 202 ada 1 parselin; tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise ―kültür 

varlığı korunma alanıdır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine; 

Trabzon ili, Vakfıkebir ilçesinde yer alan, ekteki Liste1‘de belirtilen korunması gerekli 

kültür varlığı olarak tescilli 5 adet taĢınmazın tescil kayıtlarının devamına, koruma gruplarının 

I.(bir) olarak belirlenmesine, taĢınmazların bulunduğu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine ―korunması gerekli I. (bir) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin verilmesine karar verildi. 

 

Liste1- Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Kaydı Devam Eden TaĢınmazlar: 

 

Envanter no Adı Mahallesi/Köyü Pafta no Ada no Parsel no Koruma grubu 

1 Mezarlık Kirazlık - 541 5 I (bir) 

2 Mezarlık Caferli - - - I (bir) 

3 Köprü Yalıköy - - - I (bir) 

4 Köprü Güney - - - I (bir) 

5 ÇeĢme Güney - 105 3 I (bir) 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 53.00/01-114 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 197 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 3753 TRABZON 

Rize Ġli, Merkez, Portakallık Mahallesi, 896 ada, 3 parseldeki tescilli mezarlığın 

parselinin sehven 6 olarak yazılmasına ve Fener Mahallesi‘ndeki tescilli yapıların korunma 

alanlarının haritasında çizim hatası yapılmıĢ olmasına iliĢkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma 

Kurulu‘nun 26.07.2017 gün ve 3637 sayılı kararı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü‘nün 25.09.2017 gün ve 2017/690 sayılı uzman raporu okundu, dosyası ve 

ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Rize Ġli, Merkez, Portakallık Mahallesi, 896 ada, 3 parseldeki tescilli mezarlığın korunma 

alanının yönelik; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 26.07.2017 gün ve 3637 

sayılı kararında sehven yazılan 6 parsel ibaresinin 3 olarak düzeltilmesine, korunma alanının 

kendi parseli olarak belirlenmesine, 

Rize Ġli, Merkez, Fener Mahallesi‘nde yer alan münferit parsellerdeki tescilli yapıların; 

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 26.07.2017 gün ve 3637 sayılı kararında 

belirlenen korunma alanlarının karar eki haritada gösterildiği Ģekilde düzeltilmesine, Korunma 

alanının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‗Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 53.01/155 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 197 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 3758 TRABZON 

Rize Ġli, ArdeĢen Ġlçesi, Tunca/Merkez Mahallesi, sit alanı dıĢında, Tunca Belediyesi 

Tüzel KiĢiliğine ait, 104 ada, 4 parseldeki caminin kültür varlığı olarak tescillenmesi talebini 

içeren Tunca Belediye BaĢkanlığının 22/06/2017 tarih ve 81191837/410 sayılı yazısı, konuya 

iliĢkin BaĢbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 

28/07/2017 tarih ve 11803514-663.09-E.1509 sayılı ile 05/09/2017 tarih ve 11803514-150.01-

E.1699 sayılı yazıları, Tunca Belediye BaĢkanlığının 08/08/2017 tarih ve 81191837/514 sayılı 

yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 16/08/2017 tarih ve 

2017/646 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Rize Ġli, ArdeĢen Ġlçesi, Tunca/Merkez Mahallesi, 104 ada, 4 parseldeki cami ile 104 ada 

11 ve 13 parselde bulunan mezarlığın; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli 

kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

Koruma gruplarının I. (bir) olarak belirlenmesine, taĢınmazların bulunduğu parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli I. (bir) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin 

verilmesine; 

Söz konusu 104 ada, 4, 11 ve 13 parselin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral 

planda iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, koruma alanı içinde kalan 104 ada 12-14 parsellerin; 

112 ada 4 parselin; 113 ada 6 parselin; 114 ada 1 parselin tapu kütüğünün beyanlar 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 31.01.2018 - 217 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.01.2018 - 3196 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Yukarı Koymat Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti 

kendisine ait 128 nolu parselin de içerisinde kalan ġemo Tepesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilen alanın yeniden incelenmesine iliĢkin Seydi KURT‘un 20.12.2017 tarihli 

dilekçesi, sit derecesinin değiĢtirilmesi ve Koruma Kullanma KoĢullarının belirlenmesine iliĢkin 

Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 24.01.2018 tarihli raporu ve ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 04.11.2009/967 sayılı tescil kararı okundu. Konunun 

dosyası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Yukarı Koymat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ġemo 

Tepesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın ekli 1/2000 ölçekli haritada 

sınırlarının koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına ve üzerinde günümüz 

yerleĢimi bulunduğundan yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince sit alanı derecesinin II. Derece 

Arkeolojik Sit alanı olarak değiĢtirilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda; 

ġemo Tepesi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları‘nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.01.2018 - 216 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.01.2018 - 3148 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, GölbaĢı Mahallesi, 155 ada 139 ada 10, 11, 13 ve 14 

parsellerde yer alan taĢınmazlarda yapılmak istenen inĢaata iliĢkin ViranĢehir Belediye BaĢkanlığı 

Ġmar ve ġehircilik ĠĢleri Müdürlüğünün 22.11.2017/E.3326 sayılı yazısı, korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli 139 ada 12 parseldeki yapının koruma alanının 

belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 26.01.2018 tarihli raporu okundu. 

ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.12.2006/239 sayılı tescil 

kararı, Kurulumuzun 27.09.2017/2864 sayılı grup belirleme kararı, öneri koruma alanı haritası, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, GölbaĢı Mahallesinde bulunan, korunması gerekli taĢınmaz 

kültür varlığı olarak tescilli 139 ada 12 parselde yer alan taĢınmazın koruma alanı 

belirlenmediğinden, koruma alanının ekli 1/1000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekilde uygun 

olduğuna, 

Tescilli yapı koruma alanında kalan GölbaĢı Mahallesi, 138 ada 10 parsel, 138 ada 11 

parsel, 139 ada 5 parsel, 139 ada 6 parsel, 139 ada 8 parsel, 139 ada 11 parsel, 139 ada 13 parsel, 

139 ada 21 parsel ve 152 ada 1 parsel, 152 ada 2 parsel ve 152 ada 7 parsellerin tapudaki beyanlar 

hanesine ―Tescilli Yapı Koruma Alanındadır.‖ Ģerhinin konulmasına, 

Talep edilen 139 ada 11 ve 13 parsellerde bulunan taĢınmazlar üzerinde yapılacak 

yapıların tescilli yapı koruma alanında kaldığından projelerinin hazırlanarak Kurulumuza 

sunulmasına, 

Tescilli yapının koruma alanı dıĢındaki 139 ada 10 ve 14 parsellerin meri imar planı 

doğrultusunda ViranĢehir Belediyesince değerlendirilmesine karar verildi. 
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Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 22 ġubat 2018 – Sayı : 30340 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 30.01.2018 - 216 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.01.2018 - 3149 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, GölbaĢı Mahallesi, 155 ada 84 nolu parselde yer alan 

taĢınmazda yapılmak istenen inĢaata iliĢkin ViranĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik 

ĠĢleri Müdürlüğü‘nün 02.01.2018/E.5 sayılı yazısı, korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

olarak tescilli 155 ada 15 parseldeki yapının koruma alanının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 26.01.2018 tarihli raporu okundu. ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 07.12.2006/235 sayılı tescil kararı, Kurulumuzun 

24.01.2012/138 sayılı grup belirleme kararı, öneri koruma alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, GölbaĢı Mahallesinde korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı olarak tescilli 155 ada 15 nolu parselde yer alan taĢınmazın koruma alanı 

belirlenmediğinden, koruma alanının ekli 1/1000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekilde uygun 

olduğuna, 

Tescilli yapı koruma alanında kalan GölbaĢı Mahallesi, 154 ada 1 parsel, 155 ada 16 

parsel, 155 ada 33 parsel, 155 ada 8 parsel, 155 ada 64 parsel, 155 ada 63 parsel, 155 ada 84 

parsel, 2365 ada 1 parsel, 2365 ada 2 parsellerin tapudaki beyanlar hanesine ―Tescilli Yapı 

Koruma Alanındadır.‖ Ģerhinin konulmasına, 

Talep edilen 155 ada 84 parselde bulunan taĢınmaz üzerinde yapılacak yapının tescilli 

yapı koruma alanında kaldığından projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 30.01.2018 - 216 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.01.2018 - 3147 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Tekye Mahallesi, Öztop sokak, 29L pafta, 13 ada, 6 nolu 

parselde yer alan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.08.2006/131 sayılı kararı ile korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tescillenen ve 27.09.2017/2860 sayılı kararı ile ―I. Grup‖ yapı 

olarak yapı grubu belirlenen Tekke (Tekye) Camisi‘nin koruma alanının belirlenmesine iliĢkin 

26.01.2018 tarihli uzman raporu okundu. ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu'nun 24.08.2006/131 sayılı tescil kararı ve 27.09.2017/2860 sayılı grup belirleme kararı, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Tekye Mahallesi, Öztop sokak, 29L pafta 13 ada 6 nolu 

parselde yer alan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı olarak tescilli taĢınmazın komĢu parsellerinin (14 ada 102-79-84-141 parseller, 13 ada 65-

55-56-57-7-8-9 parseller, 48 ada 1-19-35-36 parseller) içerisinde kaldığı, ekli 1/1000 ölçekli 

haritada koordinatları gösterildiği Ģekilde koruma alanının belirlemesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 31.01.2018 - 217 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.01.2018 - 3201 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Kara Mahallesi sınırlarında 115 ada 19 nolu, 116 ada 17 nolu ve 

116 ada 16 nolu parsellerde bulunan, Tül Haram Höyüğü‘nün 2863 sayılı Yasa kapsamında I. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine 

iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının18.01.2018tarihli raporu, konunun dosyası, fotoğraflar 

,öneri 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Kara Mahallesi sınırlarında 115 ada 19 nolu, 116 ada 17 nolu ve 

116 ada 16 nolu parsellerde bulunan, Tül Haram Höyüğü‘nün2863 sayılı yasa kapsamında 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/2000 ölçekli 

haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı Ġlke Kararı 

doğrultusunda: 

Tül Haram Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları‘nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

ġeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 31.01.2018 - 217 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.01.2018 - 3197 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kepirli Mahallesinde yer alan ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 30.12.2009/1012 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilen, Kurulumuzun 22.01.2013/500 sayılı kararı ile sit alanı sınırları yeniden 

düzenlenip, etkileĢim geçiĢ sahası belirlenen Kepirli Höyüğü'nün etkileĢim geçiĢ sahası 

sınırlarının kaldırılması, sit alanı sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve sit alanı derecesinin 

değiĢtirilmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 26.01.2018 tarihli raporu okundu. 

Konunun dosyası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kepirli Mahallesinde yer alan Kepirli Höyüğü etkileĢim geçiĢ 

sahası sınırlarına iliĢkin; 

2863 Sayılı Yasa‘da ―Koruma Bölge Kurullarının görev, yetki ve çalıĢma Ģekli‖ baĢlıklı 

57. Maddesinde, koruma bölge kurullarının görev ve yetkileri kapsamında etkileĢim geçiĢ 

sahasına iliĢkin herhangi bir husus bulunmadığı gibi Yasanın diğer maddeleri ve alt mevzuatlarda 

da etkileĢim geçiĢ sahalarında yapılacak inĢai/fiziki müdahalelere iliĢkin açıklayıcı madde 

bulunmadığından Kepirli Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı‘nın etkileĢim geçiĢ sahası 

sınırlarının kaldırılmasına, 

Kepirli Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı 

haritada gösterildiği Ģekilde uygun olduğuna, alan üzerinde günümüz yerleĢimi bulunduğundan 

yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince ekli paftada iĢaretli alanın  sit derecesinin II. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak değiĢtirilmesine ve tescilinin devamına; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda: 

Kepirli Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları‘nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 
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4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

7. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir. 

Kepirli Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları‘nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir. 

ġeklinde belirlenmesine karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2018/11297 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

Yapılmasına Dair Karar

ATAMA KARARI
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
2018/11334 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik 
— Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
— Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Otopark Yönetmeliği
— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/02/2018 Tarihli ve 2018/31 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
— Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

NOT: 21/2/2018 tarihli ve 30339 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşma yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


