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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK

04 Temmuz 2018

69471265-305-45968
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Binali YILDIRIM
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

04 Temmuz 2018

68244839-140.03-170-370
BAŞBAKANLIĞA

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 14

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

ATAMA KARARLARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/416
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme
Başkanlığına Selim ÇELENK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
06/07/2018
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM

Jülide SARIEROĞLU

Başbakan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/276
1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliğine yapılan yeterlik sınavında
başarı gösteren Naciye TAŞKESEN, Tayfur Ali TUNÇSAN, Elif MUTLU, Murat SOFTA,
Emre DAL, Ömer Faruk ŞAHİN ile Mert KARAGÜL’ün atanmaları, 657 sayılı Kanunun
değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
06/07/2018
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM

Naci AĞBAL

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/86
1 – Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek
göstergeli Elazığ 8 inci Bölge Müdürlüğüne Ahmet GÜLŞEN’in atanması,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
06/07/2018
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM

Ahmet ARSLAN

Başbakan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
HIZ İHLAL TESPİT DONANIMLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hız İhlal
Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (i)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ç) Hız İhlal Tespit Donanımı (HİTD): Karayollarında sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla araçların hız ölçümlerini yapabilen ve gerekli durumlarda görüntüleme teknolojilerine
sahip yardımcı donanımların kullanılmasıyla taşıt kimliğini belirleyebilen, uygun yazılımlar
kullanarak hız ihlali ile ilgili verileri kaydedebilen ve otomatik olarak veya operatör aracılığıyla
ulusal/yerel merkeze aktarabilen doppler radar tabanlı, yeni nesil doppler radar tabanlı ve lazer
radar tabanlı hız ihlal tespit donanımları ile ortalama hız ölçüm donanımlarının her birini,”
“i) Saha muayenesi: Karayollarında sabit bir noktada kurulmuş olarak veya bir araç
üzerine monte edilmiş durumda kullanılan HİTD’lerin kullanıldığı noktaya servis tarafından
gidilerek yapılan muayeneyi,”
“r) Ortalama hız ölçüm donanımı (OHÖD): Karayollarında belirli bir yol kesiminin
başlangıç ve bitiş noktalarına yerleştirilen ekipmanlar aracılığıyla taşıtların ortalama hızlarını
tespit edebilen HİTD’leri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) HİTD’lerin piyasaya arzından sonraki muayene işlemlerinin yaptırılmasından kullanıcı sorumlu olup, saha harici muayene yapılması durumunda da HİTD’leri servise teslim
etmekle yükümlüdür. Ayrıca; muayeneler için gerekli olan bilgi ve belgelerin temininden kullanıcı sorumludur.”
“(6) Servis tarafından muayenesi yapılan ve uygun bulunan her bir HİTD için iki nüsha
metrolojik muayene belgesi düzenlenir. Bu belge, asgari olarak HİTD’in; seri numarası, marka/modeli, muayene tarihi, damga bilgileri, kullanıcı bilgileri ve belge numarasını içerir. Düzenlenen bu belge, muayeneyi yapan personel tarafından imzalanarak, bir nüshası kullanıcıda
diğer nüshası da istenildiğinde gösterilmek üzere serviste muhafaza edilir.”
“(13) Ortalama hız ölçüm donanımları, kurulumunun yapıldığı başlangıç ve bitiş noktalarının veya yol kesiminin uzunluğunun değişmesi halinde yeniden periyodik muayeneye
tabi tutulur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) HİTD'lerin, piyasaya arz edilmeden önce ilk muayenesinin yaptırılmasından üretici,
tamir ve ayarlanması yapılanların veya kurulumu yapılmak suretiyle karayollarına yerleştirilenlerin ilk muayenesinin yaptırılmasından kullanıcı sorumludur.”
“(3) İlk muayenenin geçerlilik süresi bir yıldır. Birinci fıkranın (a) bendine göre ilk
muayenesi yapılmış HİTD’lerden, kurulumu yapılmak suretiyle karayollarına yerleştirilenlerin
ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın muayene servisince muayenesi yapılır. Kurulumdan sonra muayene servisince muayenesi yapılmayan HİTD’ler kullanılamaz.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) İkinci fıkradaki kontroller sonucu uygun bulunan HİTD’ler saha muayenesine tabi
tutulur. Ancak saha muayenesinin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda servis tarafından
gerekçesi metrolojik muayene belgesinde belirtilerek saha harici muayene yapılabilir. Ortalama
hız ölçüm donanımlarına saha harici muayene uygulanmaz.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Damgalamada, Ek-1’de belirtilen ve üzerinde bu Yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği asgari bilgileri taşıyan damga kullanılır ve bu damganın HİTD’lerin tüm marka ve modellerine uygulanabilir olması sağlanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Kullanıcı tarafından muayene ücretinin ilgili hesaba yatırılmasından sonra muayene
gerçekleştirilir. Muayene sonrasında kullanıcıdan muayene ücreti haricinde ilave bir ücret alınamaz.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce piyasada kullanımda
olan HİTD’lerin muayenelerinde tip onay şartı aranmaz. Ancak söz konusu HİTD’ler için kullanıcısı tarafından hazırlanacak damga planları Bakanlığa onaylattırılır. Bu işlemlerin, bu Yönetmeliğin tüm maddelerinin yürürlüğe gireceği 1/7/2018 tarihine kadar tamamlanmış olması
gerekir. Damga planları onaylanan veya 1/7/2018 tarihinden önce Bakanlıktan ulusal tip onay
belgesi almış ve kurulumu yapılmış HİTD’ler için, servise müracaat edilerek muayene işlemlerinin yaptırılması zorunludur. OHÖD haricindeki HİTD’lerin muayenelerinin 31/12/2018 tarihine kadar, OHÖD’lerin muayenelerinin ise 30/06/2019 tarihine kadar yaptırılması gerekir.
Ayrıca söz konusu HİTD’ler, 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen muayeneye tabidir.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/3/2017

30000

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE
EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen, Menşeli Ürünler
Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,
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b) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 23 üncü maddesinde
belirtilen, Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol
II’nin,
c) Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde
belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol
II’nin,
ç) Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının
11 inci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 1’in
uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 14 üncü
maddeleri ile
a) 31/12/2009 tarihli ve 2009/15753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye
Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol II’ye,
b) 7/5/2010 tarihli ve 2010/445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye
Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer
alan Protokol II’ye,
c) 18/2/2008 tarihli ve 2008/13298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye
Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer
alan Protokol II’ye,
ç) 10/4/2003 tarihli ve 2003/5490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye
Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol 1’e
dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (p)
bentlerinde yer alan “Makedonya Cumhuriyeti” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-IV’ünde yer alan Türkçe Uyarlama kısmından
sonra gelen Makedonca Uyarlama kısmı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/8/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/7/2009
27293
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
116/3/2010
27523
22/9/2010
27690
32/8/2011
28013
421/2/2012
28211
515/6/2012
28324
612/7/2013
28705
79/7/2017
30119
823/6/2018
30457 (Mükerrer)
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR
BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN
TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2/9/2013 tarihli ve 2013/5414 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ekinde yer alan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Türkiye için uygulanmasında;
a) Türkiye Cumhuriyeti ve Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı arasında
imzalanan ve 29/5/2017 tarihli ve 2017/10411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Serbest Ticaret Anlaşmasının II.10 uncu maddesinde yer alan “Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği”
hükmünün,
b) Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 24/8/2016 tarihli ve 2016/9129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Serbest Ticaret Anlaşmasının
Ek I’inde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin
Protokolün,
c) Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 11/3/2009
tarihli ve 2009/14829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile
Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli
Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 2’nin
uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-V’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/8/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/10/2017

30216

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

6/2/2018

30324

2-

23/6/2018

30457 (Mükerrer)
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Millî Eğitim Bakanlığından:
FATİH PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE
YAPIM İŞLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Projesi
Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü
maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.
‘‘u) Özel amaçlı şirket: İhale sonucunda idare ile imzalanacak sözleşmenin tarafı olan,
faaliyet alanı sözleşme konusu ile sınırlı bulunan ve üzerine ihale bırakılan istekli tarafından
en az % 51 paya sahip olmak şartıyla kurulan anonim şirketi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) İhale konusu işi gerçekleştirmek üzere özel amaçlı şirketin kurulup kurulmayacağı
ve bu şirketin taşıması gereken koşullar ile sözleşme süresince sermaye yapısının korunmasına
ilişkin bilgilere ihale dokümanında yer verilir. Sözleşme, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından kurulacak özel amaçlı şirket ile imzalanabilir. Ancak, bu durumda ihale üzerinde bırakılan isteklinin sorumluluğunun ortadan kalkmayacağına dair taahhütnameye ihale dokümanında yer verilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Ödeme yeri ve şartları ile ödemelerin gecikmesi hâlinde faiz uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa yasal faiz oranını geçmemek üzere uygulanacak faiz oranı, avans
verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.’’
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İş artışının veya eksilişinin uygun görülmesi hâlinde sözleşme bedelinin yüzde ellisine kadar oran dâhilinde artırma veya sözleşme bedelinin yüzde yirmisine kadar oran dâhilinde (sözleşme bedelinin % 80’i ile %95’i arasında bu oranlar belirlenebilecek olup) eksiltme
yapılabilir. İş eksilişinde ve artışında belirtilen oranlar içerisinde kalmak ve aşmamak koşuluyla
işin niteliği dikkate alınarak şartnamelerde uygulanacak oranlar belirlenebilir. Bu kapsamda
iş eksilişi veya artışı yapılıp yapılmayacağı ile yapılması halinde belirtilen alt ve üst limitler
içerisinde kalacak şekilde ihale konusu alımda uygulanacak oranların açıkça işin sözleşmesinde
düzenlenmesi zorunludur.
(3) İş artışı yapılmasına rağmen işin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak
bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.
(4) İhale konusu işin sözleşmesinde işin niteliği esas alınarak belirlenen orandan daha
düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda
yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşmede belirlenen iş eksiliş oranına karşılık gelen (% 80’i ile %95’i arasında belirlenmiş olan) sözleşme
bedeli ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i ödenir. Ancak
İdarenin sözleşme gereği tüm yükümlülükleri ve varsa taahhütlerini yerine getirmesine rağmen,
mücbir sebep veya umulmadık haller kapsamında da değerlendirilmesi mümkün olmayan nedenlerle işin sözleşmesinde veya yüklenici tarafından oluşturulması gereken iş programında
belirlenen orandan daha düşük bedelle tamamlanması yükleniciden kaynaklanıyorsa; bu durumda yükleniciye sözleşmede belirlenen iş eksiliş oranına karşılık gelen sözleşme bedeli ile
sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i ödenmez.’’
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve
temel ilkeleri doğrultusunda, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim haklarından yararlanmalarını sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; özel eğitim ihtiyacı olan bireylere sunulacak eğitim
ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesine yönelik hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun,
20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı
Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Ağır düzeyde otizmi olan birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim,
ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılıkları nedeniyle yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
b) Ağır düzeyde zihinsel engelli birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal, pratik
uyum ve öz bakım becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle yaşam boyu süren, yoğun özel eğitim
ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
ç) Bedensel engelli birey: Kas, iskelet ve sinir sistemindeki bozukluklar nedeniyle özel
eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
d) Bilim ve sanat merkezi: Örgün eğitim kurumlarına devam eden; genel zihinsel, görsel
sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim hizmeti
vermek üzere açılan kurumu,
e) Bilim ve sanat merkezi kayıt bölgesi: Birden fazla bilim ve sanat merkezi bulunan il
ve ilçelerde bilim ve sanat merkezlerinin öğrenci kayıt ve nakil işlemlerini gerçekleştirecekleri
bölgeyi,
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f) Bireysel yetenekleri fark ettirme programı: Genel zihinsel yetenek alanından tanılanan ve destek eğitim programını tamamlayan öğrencilerin bireysel yeteneklerini fark etmeleri
amacıyla yürütülen eğitim programını,
g) Bireyselleştirilmiş eğitim programı: Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin takip ettikleri
program esas alınarak gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve performansları doğrultusunda
hedeflenen amaçlara ulaşmaya yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programını,
ğ) Çok ağır düzeyde zihinsel engelli birey: Zihinsel yetersizliği yanında öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik becerileri kazanamayan, yaşam boyu bakım ve gözetime ihtiyacı
olan bireyi,
h) Danışman öğretmen: Öğrencinin proje üretimi ve yönetimi programı aşamasında
birlikte çalıştığı öğretmeni,
ı) Destek eğitim hizmeti: Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve okuldaki diğer personele uzman personel ve
gerekli araç-gereçlerle sunulan danışmanlık hizmetlerini,
i) Destek eğitim odası: Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine
devam eden öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim
hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş ortamı,
j) Destek eğitim programı: Genel zihinsel yetenek alanından tanılanan öğrencilerin tüm
alan ve disiplinlerle ilişkilendirilerek alındıkları eğitim programını,
k) Genel müdürlük: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğünü,
l) Görme engelli birey: Görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybından dolayı özel
eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
m) Hafif düzeyde otizmi olan birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim,
ilgi ve etkinliklerdeki hafif düzeydeki sınırlılığı nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
n) Hafif düzeyde zihinsel engelli birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik
uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine sınırlı düzeyde ihtiyacı olan bireyi,
o) İşitme engelli birey: İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen kaybından dolayı
özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
ö) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları: Özel eğitim ihtiyacı olan
bireylerin her tür ve kademede diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu bireylere destek eğitim hizmetleri de sunularak akranlarıyla birlikte tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı
zamanlı olarak verilen eğitimi,
p) Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri Rehberlik ve Araştırma Merkezi Modülü:
Özel eğitim ihtiyacı olduğu öngörülen bireylere ilişkin eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerine yönelik iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin saklandığı sistemi,
r) Orta düzeyde otizmi olan birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim,
ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılıkları nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine yoğun şekilde ihtiyacı olan bireyi,
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s) Orta düzeyde zihinsel engelli birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik
uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetine yoğun şekilde ihtiyacı olan bireyi,
ş) Özel eğitim: Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak
üzere geliştirilmiş eğitim programları ve özel olarak yetiştirilmiş personel ile uygun ortamlarda
sürdürülen eğitimi,
t) Özel eğitim ihtiyacı olan birey: Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri
açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireyi,
u) Özel yetenekli birey: Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat, liderliğe
ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi
alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireyi,
ü) Özel yetenekleri geliştirme programı: Müzik ve görsel sanatlar yetenek alanından
uyum programını, genel zihinsel yetenek alanından ise bireysel yetenekleri fark ettirme programını tamamlayan öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirmek amacıyla yürütülen programı,
v) Proje üretimi ve yönetimi programı: Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir alanda veya disiplinde danışman öğretmen rehberliğinde bireysel veya grupla yürüttükleri eğitim programını,
y) Rehberlik servisi: Eğitim kurumlarında rehberlik hizmetlerinin yürütüldüğü birimi,
z) Rehberlik ve araştırma merkezi: Rehberlik hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerini
planlayarak hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlayan kurumu,
aa) Tamamlayıcı eğitim faaliyeti: Resmî özel eğitim okullarında örgün eğitim saatleri
dışında hafta içi veya hafta sonu öğrencilerle yürütülen eğitim faaliyetlerini,
bb) Uygulama sınıfı: Özel eğitim uygulama okulunda (III. kademe) iş becerilerine yönelik uygulamaların yapıldığı ortamı,
cc) Uyum programı: Bilim ve sanat merkezine yeni kaydı yapılan öğrencilerin sosyal
ve psikolojik gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmak ve kurumu tanıtmak için yürütülen eğitim
programını,
çç) Veli: Öğrencinin annesi, babası veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
dd) Yetenek alanı: Özel yetenekli öğrencinin tanılandığı genel zihinsel yetenek alanı,
görsel sanatlar yetenek alanı ve müzik yetenek alanını,
ee) Zorunlu öğrenim: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için okul öncesinden başlayıp
ortaöğretim süresini de kapsayan eğitim ve öğretim sürecini,
ff) BEP: Bireyselleştirilmiş eğitim programını,
gg) BİLSEM: Bilim ve sanat merkezini,
ğğ) BİLSEM Modülü: Bilim ve sanat merkezi yönetim bilgi sistemini,
hh) RAM: Rehberlik ve araştırma merkezini,
ıı) MEBBİS-RAM Modülü: Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri Rehberlik ve
Araştırma Merkezi Modülünü,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Amaçlar
Özel eğitimin temel ilkeleri
MADDE 5 – (1) Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilere;
a) Bireysel farklılıkları, gelişim özellikleri ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak eğitim
hizmeti sunulması,
b) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda
özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılması,
c) Özel eğitim hizmetlerine erken dönemde başlanması,
ç) Özel eğitim hizmetlerinin özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan, toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama
sürecini kapsayacak şekilde planlanıp yürütülmesi,
d) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitsel performansları doğrultusunda amaç, içerik
ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitim görmelerine öncelik verilmesi,
e) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerini sürdürebilmeleri için kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması,
f) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için BEP geliştirilmesi ve eğitim programlarının
bireyselleştirilerek uygulanması,
g) Ailelerin, özel eğitim sürecinin her aşamasına aktif katılmalarının sağlanması,
ğ) Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde üniversitelerin ilgili bölümleri ve özel
eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları ile iş birliği
içinde çalışılması,
esastır.
Özel eğitim hizmetlerinin amaçları
MADDE 6 – (1) Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri esas alınarak; özel
eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
kapasitelerini en üst düzeyde kullanmaları, üst öğrenime, meslek hayatına ve toplumsal yaşama
hazırlanmalarını amaçlar.
İKİNCİ KISIM
Özel Eğitim Hizmetleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama ile İzleme Süreci
Eğitsel değerlendirme ve tanılama esasları
MADDE 7 – (1) Bireylerin eğitsel değerlendirmesi ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler
RAM’larda oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından yapılır.
(2) Bireylerin eğitsel değerlendirmesi ve tanılamasıyla ilgili ilk başvuru; okul yönetimi,
veli ya da zihinsel engeli olmayan 18 yaşından büyük bireyin kendisi tarafından; resmî kurumlarda bakım ve barınma hizmetinden yararlanan bireyler için kurumun resmî yazı ile görevlendireceği personel tarafından RAM’a yapılır.
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(3) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Eğitsel değerlendirme ve tanılama uygun ortamda, bireyin özelliklerine uygun ölçme
araçlarıyla yapılır. Sağlık sorunları nedeniyle RAM’a gelemeyecek durumda olanların eğitsel
değerlendirme ve tanılamasıyla ilgili iş ve işlemler bu bireylerin bulunduğu ortamlarda yapılır.
b) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel eğitim ihtiyacı olduğu tespit edilen
bireyler, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu düzenlenerek uygun eğitim ortamına ve
özel eğitim hizmetine yönlendirilirler. Resmî özel eğitim okuluna, özel eğitim sınıfına ya da
tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitime yönlendirilen öğrenciler için (EK-1)
Rapor, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında hizmet
sunan özel eğitim kurumlarında destek eğitim almasına karar verilen öğrenciler için (EK-2) Rapor
düzenlenir.
c) Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında hizmet sunan kurumlarda destek eğitim
almasına karar verilen öğrenciler için en fazla bir yıllık eğitim planı hazırlanır. Süresi biten
planlar ihtiyaç hâlinde yenilenebilir.
ç) Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler MEBBİS-RAM
Modülü üzerinden yapılır.
(4) Eğitsel değerlendirme ve tanılama işlemleri okula kayıtlı öğrenciler için okulun bulunduğu bölgedeki RAM tarafından, herhangi bir okula kayıtlı olmayanlar için ise ikamet adresi
ya da bakım ve barınma hizmetinden yararlandığı kurumun bulunduğu bölgedeki RAM tarafından yapılır.
(5) Eğitsel değerlendirme ve tanılama, bireyin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve
akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek
eğitimin her tür ve kademesindeki geçişlerde yapılır. Ayrıca bireylerin eğitim performansı ve
eğitim ihtiyaçları doğrultusunda veli ya da okulun yazılı talebi üzerine gerektiğinde tekrarlanır.
(6) Bakanlığa bağlı yurtdışındaki Türk okullarında eğitimlerini sürdüren özel eğitim
ihtiyacı olan bireylere Türkiye’deki RAM’larda eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmeti sunulur.
(7) Türkiye’de eğitimine devam eden veya edecek olan yabancı uyruklu bireyler
RAM’larda sunulan eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinden yararlanır. Bu bireylerden, eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel eğitim ihtiyacı olduğu tespit edilenler
için Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu (EK-1) düzenlenir.
(8) Özel yetenekli olarak BİLSEM’e aday gösterilen öğrencilerin eğitsel değerlendirme
ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda açıklanan takvim doğrultusunda yapılır.
(9) Eğitsel değerlendirme ve tanılama süreci ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde bireyin
veya velinin görüşü alınır.
Eğitsel değerlendirme ve tanılama için gerekli belgeler
MADDE 8 – (1) Eğitsel değerlendirme ve tanılama için;
a) Bireyin, velisinin ya da okul yönetiminin yazılı talebi,
b) Koruyucu aile yanında kalan bireyler için yapılan başvurularda koruyucu aile belgesi,
c) Okula kayıtlı olan öğrenciler için Eğitsel Değerlendirme İstek Formu (EK-3),
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ç) Birey için uygun eğitim ortamına yönlendirilmesi amaçlı başvurularda gerektiğinde
Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
d) Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında hizmet sunan kurumlarda destek eğitim hizmeti almak üzere yapılan başvurularda Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
e) Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında hizmet sunan kurumlarda destek eğitim
hizmeti alan bireylerin raporlarının yenilenmesi için yapılan başvurularda ilgili kurumca düzenlenecek Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu (EK-4),
istenir.
Kademeler arası geçişler
MADDE 9 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin okulöncesi, ilkokul, ortaokul
veya lise kademelerindeki eğitime geçiş süreçlerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Eğitimin her tür ve kademesindeki geçişlerde eğitsel değerlendirme ve tanılama yapılır.
b) İl veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınan öğrencilerin devam edeceği okullarda RAM’ın planlaması doğrultusunda okul rehberlik servisi ile
işbirliği içerisinde öğrencinin okula uyumu ve eğitime erişimi ile ilgili gerekli tedbirler alınarak
uygulama takip edilir.
c) RAM’ın planlaması doğrultusunda okul rehberlik servisi ile işbirliği içerisinde öğretmenler, yöneticiler, aileler ve öğrenciler için gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılır.
ç) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden ders yılı sonunda kademeler arası geçiş yapacakların kayıtlı bulunduğu okullarda okul yönetimleri öğrencilerin RAM’a yönlendirilmesi
ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
İzleme
MADDE 10 – (1) Özel eğitim hizmetlerinin planlanması ve eğitimde sürekliliğin sağlanması amacıyla erken çocukluk döneminden itibaren eğitimin her kademesinde özel eğitim
ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerinin ilgili okul ve kurumlarca takip edilerek kayıt altına alınması esastır.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Tür ve Kademelerindeki Özel Eğitim Hizmetleri
Eğitim tür ve kademelerindeki özel eğitim hizmetleri
MADDE 11 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere hizmet verilen her tür ve kademedeki okul veya kurumda eğitim amaçlarının en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için aşağıdaki
hususlar dikkate alınır:
a) 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi hizmetleri,
ailenin bilgilendirilmesini ve desteklenmesini de içerecek şekilde yürütülür.
b) 36 ayını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için okul öncesi eğitim zorunludur. Çocukların gelişimi ve özellikleri dikkate alınarak okul öncesi dönemde eğitim süresi
uzatılabilir.
c) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerini
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdürmeleri esas olmakla birlikte bu bireylere yönelik özel
eğitim kurumları veya özel eğitim sınıfları da açılabilir.
ç) Resmî özel eğitim okullarında öğrenim gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler
için örgün eğitim saatleri dışındaki zamanlarda tamamlayıcı eğitim faaliyetleri düzenlenebilir.
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d) İlköğretim veya ortaöğretim programlarını takip eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden öğrenimlerini tamamlayamayanlar ya da öğrenim çağı dışına çıkanlar ile örgün
eğitim kurumlarındaki öğrenim hakkını kullananların kayıtları açık öğretim okullarına yapılır.
e) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin mesleki, teknik, sosyal veya kültürel alanlarda
bilgi ve becerilerle donatılması, onların hayata kazandırılması, üretken bireyler hâline getirilmesi amacıyla bu bireylere yaygın eğitim hizmetleri verilir.
f) Örgün eğitim hizmetinden doğrudan yararlanamayacak öğrencilerin uzaktan eğitim
yoluyla derslerini takip edebilmelerini sağlamak amacıyla bu öğrencilere Bakanlığın ilgili birimlerince teknolojik destek de dâhil olmak üzere gerekli hizmetler sunulur.
g) Bakanlıkça düzenlenen merkezî sistem sınavları ile protokolle yapılan sınavlarda
özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için gerekli tedbirler alınır.
ğ) Özel yetenekli bireylere her tür ve kademede kayıtlı bulundukları okulların destek
eğitim odalarında ve BİLSEM’lerde destek eğitim hizmeti verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi, Birden Fazla Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitimi,
Evde veya Hastanede Eğitim, Grup Eğitimine Hazırlık, Aile Eğitimi
Erken çocukluk dönemi eğitimi
MADDE 12 – (1) 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile özel eğitim okulları,
okul öncesi eğitim kurumları, bünyesinde ana sınıfı bulunan eğitim kurumları ile çocuk ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda evlerde de yürütülür.
(2) Erken çocukluk dönemi eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar
dikkate alınır:
a) Bu hizmet, velinin yazılı talebi üzerine Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu
doğrultusunda il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca planlanır.
b) Bakanlıkça hazırlanan eğitim programı esas alınarak özel eğitim ihtiyacı olan çocuk
için BEP hazırlanarak aile eğitimi yoluyla hizmet verilir.
c) Erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri, ailelerin çocuklarının eğitimine katılım
sağlayacakları şekilde kurumda veya evde yürütülür.
ç) Eğitim faaliyetleri her bir çocuk için haftada 2 gün, ikişer eğitim saati olacak şekilde,
okulun ders saatleri içinde veya dışında ihtiyaç halinde hafta sonu da planlanabilir. Bir eğitim
saati 40 dakikadır.
d) Erken çocukluk döneminde sunulacak eğitim hizmetleri özel eğitim öğretmenleri,
okul öncesi öğretmenleri, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenleri tarafından yürütülür.
Birden fazla yetersizliği olan bireylerin eğitimi
MADDE 13 – (1) Zorunlu öğrenim çağında olup birden fazla yetersizliği nedeniyle
ilköğretim veya ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumdaki öğrenciler için öncelikle özel eğitim okullarında; özel eğitim okulu bulunmayan yerleşim yerlerinde diğer okullar
bünyesinde, il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda valilik oluru
ile sınıf açılır. Bu sınıflarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate
alınır:
a) Sınıflarda özel eğitim programı uygulanır. Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi, takip ettikleri özel eğitim programı esas alınarak hazırlanan BEP’e göre yapılır.

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 29

b) Bu sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır.
c) Sınıfların mevcudu en fazla 4 öğrenciden oluşur.
ç) Dersler özel eğitim öğretmenleri tarafından okutulur. İlkokullarda haftalık ders çizelgesinde yer alan din kültürü ve ahlak bilgisi; diğer kademelerde din kültürü ve ahlak bilgisi,
görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alanlarına ilişkin dersler ile meslek dersleri ilgili alan
öğretmenleri tarafından okutulur. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere özel eğitim öğretmenleri dersin işlenişine destek vermek üzere katılır.
d) Bu sınıflar ders, teneffüs, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından bünyesinde
açıldığı okulda uygulanan programa uyarlar.
e) Özel eğitim meslek okulu veya özel eğitim uygulama okulu (III. kademe) programını
tamamlayan öğrencilere takip ettikleri eğitim programına uygun diploma (EK-8 veya EK-9)
düzenlenir.
Evde eğitim hizmeti
MADDE 14 – (1) Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden
sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabip tarafından düzenlenmiş Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu’nda belirtilen öğrencilere velinin yazılı talebi ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu
ile il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun planlaması doğrultusunda ders yılı içinde evde
eğitim hizmeti verilebilir.
(2) Evde eğitim hizmetlerinin sunulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Öğrencinin evde eğitim hizmeti kapsamında alacağı haftalık ders saati, sorumlu olduğu eğitim programı esas alınarak ilköğretim kademesinde veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için haftada 10 ders saatinden, diğer
ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için ise haftada 16 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanır.
b) İlköğretim programını takip eden öğrenciler için okutulacak dersler belirlenirken
merkezi sistem sınavlarında sorumlu olacakları dersler; ortaöğretim programlarını takip eden
öğrenciler için okutulacak dersler belirlenirken ise öğrencinin seçtiği ders yoğunluğu dikkate
alınarak planlama yapılır.
c) Özel eğitim programını takip eden öğrenciler için okutulacak dersler belirlenirken
öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ve özellikleri dikkate alınarak planlama yapılır.
ç) Ortaöğretim kademesinde özel eğitim programından sorumlu olan öğrenciler için
eğitim programında yer alan meslek dersleri dışındaki dersler için evde eğitim hizmeti planlanır.
d) Evde eğitim hizmetlerinde öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile takip edecekleri eğitim
programı esas alınarak; özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan
öğretmenleri görevlendirilir. Öğretmen görevlendirmesinde öncelikle öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulda veya o yerleşim yerindeki eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, ihtiyacın bu yolla karşılanamaması durumunda ise o yerleşim yerindeki eğitim kurumlarında veya RAM’larda görev yapan kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır.
e) Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, sorumlu olduğu eğitim programının uygulandığı okullardaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Okutulan derslerin puanları e-Okul Sistemine işlenir. Öğrenci okutulmayan derslerden muaf tutulur.
f) Bireylerin başarı değerlendirme sonuçları öğretmenler tarafından, öğrencinin kayıtlı
bulunduğu okul yönetimine bildirilir. Sınıf geçme ve diğer işlemler, kayıtlı olunan okul yönetimi tarafından yürütülür.
g) Evde eğitim hizmeti süresince bu öğrencilerin okula devam zorunluluğu aranmaz ve
devam zorunluluğu aranmamasına yönelik e-Okul Sisteminde işlem yapılır.
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ğ) Evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilere verilen eğitim hizmetleri, bilişim
teknolojileri de kullanılarak desteklenir.
h) Evde eğitim hizmeti hafta içi verilebileceği gibi hafta sonları da verilebilir.
(3) Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı okullarda kayıtlı olan öğrencilerden sadece 9 uncu sınıf öğrencileri için evde eğitim hizmeti sunulur.
Hastanede eğitim hizmeti
MADDE 15 – (1) Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden
sağlık problemi nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören öğrencilerin eğitimlerini
sürdürmeleri için hastaneler bünyesinde il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi
ve Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine Valilik Olur’u ile hastane sınıfları açılır. Bu sınıflarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Eğitim hizmeti, velinin yazılı talebi ve öğrencinin tedavisinden sorumlu hekimin yazılı görüşü ile sağlanır.
b) Bu sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır.
c) Sınıfa gelemeyecek durumda olan öğrencilere odalarında eğitim verilir.
ç) Eğitim alacak öğrencilerin hastalığı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak
ilköğretim veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde öğrencilerin haftalık
ders saati haftada 10 ders saatinden; diğer ortaöğretim kademesinde olanlar için ise haftada 16
ders saatinden az olmayacak şekilde planlanır.
d) Derse başlama ve bitiş saatleri ile derslerin süresi, eğitim alacak öğrencinin sağlık
durumu ve hastane şartları dikkate alınarak il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından
belirlenir.
e) Hastane sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilere kayıtlı bulundukları sınıfta uygulanan öğretim programları uygulanır.
f) Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, kayıtlı bulundukları sınıftaki değerlendirme ölçütlerine göre hastane sınıfında okutulan dersler için yapılır. Okutulan bu derslerin puanları e-Okul Sistemine işlenir. Öğrenci okutulmayan derslerden muaf tutulur.
g) Hastane sınıfındaki öğrencilerin başarı değerlendirme sonuçları öğretmenler tarafından öğrencilerin kayıtlı bulundukları okul yönetimine bildirilir. Sınıf geçme, diğer iş ve işlemler
kayıtlı oldukları okul yönetimi tarafından yürütülür.
ğ) Hastanede eğitim hizmeti süresince bu öğrencilerin okula devam zorunluluğu aranmaz ve e-Okul Sisteminde devam zorunluluğu aranmamasına yönelik işlem yapılır.
h) Hastane sınıfı normunda bulunan sınıf öğretmenleri bu sınıfta eğitim alacak öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu ile iş birliği
içinde çalışır.
ı) Hastane sınıfında eğitim alan öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile takip edecekleri program esas alınarak; özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendirilir. Öğretmen görevlendirmesinde hastane sınıfının bulunduğu eğitim
bölgesindeki eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, ihtiyacın bu yolla karşılanamaması durumunda ise bu eğitim kurumlarındaki veya
RAM’larda görev yapan kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır.
i) Hastanede bir aydan daha az süre yatarak tedavi gören bireylerin eğitimleri takip ettikleri öğretim programları esas alınarak verilir. Bu durumda hastane sınıfında verilen eğitimin
başarı değerlendirmesi yapılmaz.
j) Hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilere verilen eğitim hizmetleri, bilişim teknolojileri de kullanılarak desteklenir.
k) İlköğretim programını takip eden öğrenciler için okutulacak dersler belirlenirken
merkezî sistem sınavlarında sorumlu olacakları dersler; ortaöğretim programlarını takip eden
öğrenciler için okutulacak dersler belirlenirken ise öğrencinin seçtiği ders yoğunluğu dikkate
alınarak planlama yapılır.
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l) Özel eğitim programını takip eden öğrenciler için okutulacak dersler belirlenirken
öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ve özellikleri dikkate alınarak planlama yapılır.
m) Ortaöğretim kademesinde özel eğitim programından sorumlu olan öğrenciler için
eğitim programında yer alan meslek dersleri dışındaki dersler için hastanede eğitim hizmeti
planlanır.
(2) Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı okullarda kayıtlı olan öğrencilerden sadece 9 uncu sınıf öğrencileri için hastanede eğitim hizmeti sunulur.
Grup eğitimine hazırlık uygulaması
MADDE 16 – (1) Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim okulları ile bu programların uygulandığı sınıflarda tuvalet eğitimini kazanamamış, yoğun davranış problemleri
gösteren ve grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim uygulaması yapılır. Bu uygulamanın yürütülmesinde aşağıdaki hususlar
dikkate alınır:
a) Uygulama, ders saatleri içerisinde okul yönetimince belirlenen uygun bir ortamda
yapılır.
b) Bu eğitimi alacak öğrencilerin tespiti ile öğrencilerin alacağı haftalık ders saati ve
yürütülecek eğitim faaliyetlerine ilişkin planlama haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde BEP geliştirme birimince yapılır.
c) Öğrenciler bu uygulamanın dışında kalan sürelerde BEP geliştirme biriminin planlaması doğrultusunda eğitimlerine sınıflarında devam edebilirler. Bu kapsamda grup eğitimine
katılamayan öğrenciler için devam zorunluluğu aranmaz ve e-Okul Sisteminde devam zorunluluğu aranmamasına yönelik işlem yapılır.
ç) Grup eğitimine hazırlık uygulamalarını özel eğitim öğretmenleri yürütür.
Tamamlayıcı eğitim faaliyetleri
MADDE 17 – (1) Tamamlayıcı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar
dikkate alınır:
a) Eğitim faaliyeti, velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda
okul yönetimince planlanır.
b) Eğitim faaliyeti, bire bir ya da aynı tür yetersizliğe sahip en fazla 3 öğrenci ile yürütülür.
c) Eğitim faaliyeti, her bir öğrenci için haftalık 2 ders saati olacak şekilde planlanır.
ç) Eğitim faaliyeti, öğrencinin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve eğitim ihtiyaçları
ile akademik yeterlikleri doğrultusunda yürütülür.
d) Eğitim faaliyeti özel eğitim öğretmenleri tarafından yürütülür. Eğitim faaliyetinin
yürütülmesinde bir özel eğitim öğretmeni görevlendirilir.
Aile eğitimi hizmetleri
MADDE 18 – (1) Aile eğitimi, her tür ve kademedeki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla aileye verilecek her türlü rehberlik ve eğitim hizmetlerini içerir. Bu hizmetler Bakanlıkça hazırlanan aile eğitimi programı doğrultusunda okul
ve kurumlarda yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Programları
Eğitim programlarının esasları
MADDE 19 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin devam ettiği özel eğitim okulları
ve özel eğitim sınıflarında Bakanlıkça hazırlanan ilköğretim veya mesleki ve teknik eğitim
programları ile öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ve özelliklerine göre hazırlanmış özel eğitim
programları uygulanır.
(2) Özel yetenekli bireylerin eğitiminde, eğitim aldıkları alanlarla ilgili üst düzey becerileri kazandıracak zenginleştirmelere yer verilmesi esastır.
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Bireyselleştirilmiş eğitim programı
MADDE 20 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için takip edecekleri eğitim programı temel alınarak BEP hazırlanması esastır. Bu programda;
a) Eğitim planında yer alan yıllık amaçlara ve kısa dönemli amaçlara,
b) Sunulacak destek eğitim hizmetinin türüne, süresine ve hizmetin kimler tarafından
nasıl sağlanacağına,
c) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknikler ile öğretim materyallerine,
ç) Eğitim ortamına ilişkin düzenlemelere,
d) Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile olumlu davranış kazandırmaya yönelik uygulanacak yöntem ve tekniklere,
e) Öğrencinin kişisel bilgilerine,
yer verilir.
Bilim ve sanat merkezlerinin eğitim programları
MADDE 21 – (1) BİLSEM’e kayıtları yapılan öğrenciler;
a) Uyum,
b) Destek eğitim,
c) Bireysel yetenekleri fark ettirme,
ç) Özel yetenekleri geliştirme,
d) Proje üretimi ve yönetimi,
programına alınırlar.
(2) Programları tamamlayan öğrencilere tamamladığı her programın sonunda bilim ve
sanat merkezi müdürlüğünce “Program Tamamlama Belgesi” (EK – 10) verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları
Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim
MADDE 22 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu
Raporu doğrultusunda her tür ve kademedeki eğitimlerini kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla
sürdürebilirler.
(2) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini
akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı veya özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak
sürdürebilirler.
(3) Okul öncesi eğitim, ilköğretim ya da mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim okullarında kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim verilebilir.
(4) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okullarda BEP geliştirme birimi
oluşturulması zorunludur.
(5) Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu ile Ödül ve Disiplin Kurulu’nda kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerle ilgili alınacak kararlarda
BEP geliştirme birimiyle iş birliği yapılır.
Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim
MADDE 23 – (1) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim hizmetlerinin
sunulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Öğrenciler, kayıtlı bulundukları okulda uygulanan eğitim programını takip ederler.
Öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak BEP hazırlanır.
b) Ortaöğretimi tamamlayan öğrencilere akranlarına verilen diploma düzenlenir.
c) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okullarda özel eğitim
ihtiyacı olan öğrenciler için uygun ortam düzenlemeleri yapılır ve destek eğitim odası açılır.
ç) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılan okullarda
özel eğitim ihtiyacı olan bireyler gelişim özellikleri de dikkate alınarak sınıflara eşit sayıda ve
her bir şubede 2 öğrenciyi geçmeyecek şekilde yerleştirilir. Ancak bu sayı birleştirilmiş sınıf
uygulaması yapılan okullarda ihtiyaç doğrultusunda artırılabilir.
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d) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan özel eğitim okullarında sınıf mevcutları 5’i özel eğitim ihtiyacı olan birey olmak üzere okul öncesi eğitimde en fazla 14; diğer
kademelerde 15 öğrenci olacak şekilde oluşturulur.
Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarında başarının
değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam
eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde kayıtlı olduğu okulda uygulanan mevzuatın yanında aşağıdaki hususlar da dikkate alınır:
a) Öğrencilerin başarıları BEP’lerine göre değerlendirilir.
b) Tüm ölçme ve değerlendirme süreçlerinde öğrencilerin yetersizlik türü, gelişim özellikleri ve eğitim performansları doğrultusunda süre, ortam, yöntem, cihaz ve materyallerde düzenlemeler yapılarak gerekli tedbirler alınır.
c) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için merkezi sistem sınavlarında gerekli tedbirler
alınır.
ç) İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler, her tür ve kademede velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda yabancı dil dersinden muaf tutulabilirler. Bu öğrenciler merkezi sistem sınavlarında, yabancı dil dersi sınavından muaf tutulurlar. Öğrencilerin yabancı dil dersinden muaf olma durumu okul yönetimi
tarafından e-Okul sistemine işlenir.
d) Görme yetersizliği olan öğrenciler için resim, şekil ve grafik içeren sorular kabartma
olarak, betimlenerek veya bu soruların yerine eş değer sorular hazırlanarak değerlendirme yapılır.
e) Motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler velinin yazılı talebi doğrultusunda motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden muaf tutulurlar.
f) Öğrencilere, velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda
ilkokulda bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.
Destek eğitim odası
MADDE 25 – (1) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim veren
okullarda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrenciler için
il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince destek eğitim odası açılır. Destek eğitim odasında eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Eğitim alacak öğrenciler, bu öğrencilere okutulacak dersler ile öğrencilerin alacağı
haftalık ders saati BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda belirlenir. Bu planlama haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde yapılır.
b) Destek eğitim odasında görev alacak öğretmenlerin çalışma programları okul yönetimince yapılır.
c) Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre okullarda birden fazla destek eğitim odası
açılabilir.
ç) Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak bire bir
eğitim yapılır. Ancak, BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda gerektiğinde eğitim performansı aynı seviyede olan öğrencilerle bire bir eğitimin yanında en fazla 3 öğrencinin bir
arada eğitim alacağı grup eğitimi de yapılabilir.
d) Destek eğitim BEP geliştirme biriminin planlaması doğrultusunda okulun ders saatleri içinde veya dışında ihtiyaç halinde haftasonu da planlanabilir. Öğrenciye ders saatleri içinde
eğitim verilecekse destek eğitim alması planlanan dersin saatinde o derse ilişkin eğitim verilir.
e) Özel yetenekli öğrencilerin yetenek alanları doğrultusunda takip ettikleri dersler destek eğitim odasında zenginleştirme ve hızlandırma yoluyla farklılaştırılarak verilir. Bu programlar öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programı ile
bütünlük oluşturacak şekilde plânlanır ve yürütülür.
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f) Destek eğitim odasında; öğrencilerin eğitim ihtiyaçları takip ettikleri eğitim programı
ve öğrencilerin kayıtlı oldukları kademe esas alınarak özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi
öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri okul yönetiminin teklifi doğrultusunda il veya
ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilir.
g) İlkokul ve ortaokullardaki destek eğitim odalarında özel yetenekli öğrencilere eğitim
vermek üzere üst kademelerde görev yapan alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.
ğ) Okul müdürü ve müdür yardımcıları destek eğitim odalarında görevlendirilmez.
Özel eğitim sınıflarının açılması
MADDE 26 – (1) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda ayrı bir
sınıfta eğitim almalarına karar verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için resmî ve özel
okullarda il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda Valilik Oluru ile
özel eğitim sınıfları açılır. Açılan özel eğitim sınıfına ilişkin bilgiler Bakanlığın kurum bilgilerinin veri girişi yapılan sistemine işlenir.
(2) Özel eğitim sınıfı açılması için düzenlenecek Valilik Olurunda, bünyesinde özel
eğitim sınıfı açılacak olan okulun adı, açılacak özel eğitim sınıfının kademesi, sınıfta uygulanacak eğitim programı ve eğitim verilecek yetersizlik türüne dair bilgiler yer alır.
(3) Özel eğitim sınıfı açılması sürecinde; yerleşim yerinde Yönetmeliğin 27 nci ve 28 inci
maddeleri doğrultusunda açılmış olan mevcut özel eğitim sınıflarının eğitim hizmeti verdiği
kademe, sınıflara kayıtlı olan öğrencilerin yetersizlik türü, sınıfların kapasitesinin azami sayıya
ulaşıp ulaşmadığı ve bu sınıflara taşıma yoluyla eğitime erişim sağlanıp sağlanamayacağı ile
yerleşim yerinde bulunan özel eğitim okullarının öğrenci kapasitelerinin değerlendirilerek ihtiyaç olması halinde yeni bir sınıf açılması ile ilgili iş ve işlemler başlatılır.
İlköğretim programı uygulayan özel eğitim sınıfları
MADDE 27 – (1) Görme veya işitme engelli öğrenciler için ilkokullarda özel eğitim
sınıfları açılır. İlkokulu tamamlayan öğrencilerin 5 inci sınıftan itibaren yetersizliği olmayan
akranlarıyla tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme uygulaması yoluyla aynı sınıfta eğitim
görmeleri sağlanır.
(2) İmam Hatip Ortaokulları haricindeki diğer ortaokullar ile ilkokullar bünyesinde
hafif düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler veya hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler için
özel eğitim sınıfları açılır.
(3) Bu sınıflarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Aynı tür yetersizliği olan öğrencilere birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır.
b) Öğrenciler, ilköğretim programını takip ederler. Öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak BEP hazırlanır.
c) Sınıfların mevcudu en fazla 10 öğrenciden oluşur. Ancak otizmi olan öğrenciler için
sınıf mevcutları en fazla 4’tür.
ç) Öğrenciler BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda bazı dersleri ve sosyal etkinlikleri diğer akranları ile bir arada yaparlar.
d) Görme veya işitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan sınıflarda birinci sınıftan
dördüncü sınıfa kadar dersler özel eğitim öğretmeni tarafından okutulur. Ancak, yabancı dil
ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri alan öğretmenlerince okutulur. Alan öğretmeni tarafından
okutulan derslere özel eğitim öğretmeni ders işlenişine destek vermek üzere katılır.
e) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler için
açılan sınıflarda birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar ve beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar
dersler özel eğitim öğretmeni tarafından okutulur. İlkokulda açılan sınıflarda din kültürü ve
ahlak bilgisi, ortaokulda açılan sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik
ve beden eğitimi alanlarına ilişkin dersler ile meslek dersleri ilgili alan öğretmenleri tarafından
okutulur. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere özel eğitim öğretmeni de ders işlenişine
destek vermek üzere katılır.
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f) İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler için yabancı dil
dersi zorunlu dersler arasında yer almaz. Bu öğrenciler merkezi sistem sınavında yabancı dil
ders sınavından muaf tutulurlar.
g) Görme veya işitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan özel eğitim sınıflarında
görme veya işitme engelliler ilkokulları haftalık ders çizelgesi uygulanır. Hafif düzeyde zihinsel
yetersizliği veya hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler için açılan özel eğitim sınıflarında bu
engel türlerine göre hazırlanan haftalık ders çizelgesi uygulanır.
ğ) Bu sınıflar ders, teneffüs, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından bünyesinde
açıldığı okulda uygulanan programa uyarlar.
h) Görme yetersizliği olan öğrenciler için resim, şekil ve grafik içeren sorular kabartma
olarak, betimlenerek veya bu soruların yerine eş değer sorular hazırlanarak değerlendirme yapılır.
Özel eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları
MADDE 28 – (1) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve mesleki eğitim veren ortaöğretim
kurumlarında özel eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları açılabilir. Bu sınıflarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Aynı tür yetersizliği olan öğrencilere birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır.
b) Sınıfların mevcutları oluşturulurken takip edilen özel eğitim programının uygulandığı
okullardaki sınıf mevcutları esas alınır.
c) Yetersizlik türüne göre hazırlanmış özel eğitim programları uygulanır.
ç) Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile orta veya ağır düzeyde
otizmi olan öğrenciler için açılan sınıflarda ilköğretim kademesinde özel eğitim uygulama okulu haftalık ders çizelgesi; ortaöğretim kademesinde özel eğitim uygulama okulu (III. kademe)
haftalık ders çizelgesi uygulanır.
d) Görme, işitme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler için ortaöğretim kademesinde açılan sınıflarda özel eğitim meslek
okulu haftalık ders çizelgesi uygulanır.
e) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizmi olan öğrencilere ortaöğretim kademesinde özel eğitim sınıfı açılabilmesi için bu okullarda iş eğitimi ve meslek ahlakı dersi kapsamında okutulacak mesleki eğitim programlarının uygulanabileceği alan ve dalların olması zorunludur. Açılan sınıflara devam eden öğrenciler için okulda bulunan alanlar
içinden tek bir alana yönlendirme yapılır. Aynı okulda birden fazla özel eğitim sınıfı bulunması
halinde ise sınıflar için birden fazla alana yönlendirme yapılabilir.
f) Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi, takip ettikleri programın uygulandığı
özel eğitim okullarındaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılır.
g) Okul öncesi kademesinde açılan sınıflarda etkinlikler okul öncesi öğretmeni ile özel
eğitim öğretmeni tarafından okutulur.
ğ) İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde açılan sınıflarda dersler özel eğitim öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, ilkokullarda haftalık ders çizelgesinde yer alan din kültürü
ve ahlak bilgisi ile diğer kademelerdeki din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik ve
beden eğitimi alanlarına ilişkin dersler ile meslek dersleri ilgili alan öğretmenleri tarafından
okutulur. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere özel eğitim öğretmenleri ders işlenişine
destek vermek üzere katılır.
h) Bu sınıflar ders, teneffüs, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından bünyesinde
açıldığı okulda uygulanan programa uyarlar.
ı) Özel eğitim meslek okulu ve özel eğitim uygulama okulu (III. kademe) programını
tamamlayan öğrencilere takip ettikleri eğitim programına uygun diploma (EK-8 veya EK-9)
düzenlenir.
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i) Öğrenciler BEP geliştirme biriminin planlaması doğrultusunda bazı dersleri ve sosyal
etkinlikleri diğer akranları ile bir arada yapabilirler.
j) Görme yetersizliği olan öğrenciler için resim, şekil ve grafik içeren sorular kabartma
olarak, betimlenerek veya bu soruların yerine eş değer sorular hazırlanarak değerlendirme yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Özel Eğitim Okul ve Kurumları
Özel eğitim okul ve kurumlarının açılması
MADDE 29 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişimlerini sağlamak
üzere yerleşim yerinin özellikleri, ulaşım imkânları ve bireylerin sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça özel eğitim okul ve kurumları açılır.
(2) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması ile bu bireylere sunulan eğitimin niteliğini artırmak için araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama ve
izleme yapmak üzere Bakanlıkça Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi ve merkez
bünyesinde okul açılabilir. Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi ve merkez bünyesinde açılacak okulun işleyişi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça yayımlanan yönetmelikle
düzenlenir.
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan okul öncesi eğitim kurumları
MADDE 30 – (1) 36 ayını tamamlayan ve 66 ayını doldurmayan çocuklar için özel
eğitim anaokulu açılabileceği gibi bu çocuklar için, ilkokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları, bağımsız anaokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde özel eğitim anasınıfları da
açılır.
(2) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Sınıf mevcutları en fazla 5 öğrenciden oluşur. Bu sınıflarda yetersizliği olmayan çocuklar da öğrenim görebilir. Bu durumda 5’i özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci olmak üzere sınıf
mevcutları en fazla 14 öğrenciden oluşur.
b) Sınıflar oluşturulurken öncelikle aynı tür yetersizliği olan çocuklar aynı sınıfta olacak
şekilde planlama yapılır. Ancak zorunlu hâllerde farklı tür yetersizliği olan çocuklar da bir
arada eğitim görebilir.
c) Bakanlıkça hazırlanan eğitim programı uygulanır. Bu program esas alınarak hazırlanan çocuğa yönelik gelişim raporu her dönem sonunda e-Okul sistemine işlenerek bir örneği
veliye verilir.
ç) Okul yönetimince düzenlenen zaman çizelgesine göre öğretmenlerin günlük çalışma
ders saati süresini aşmayacak biçimde eğitim yapılır.
d) Özel eğitim okulları bünyesinde faaliyet gösteren özel eğitim anasınıfları bulundukları okulların günlük zaman çizelgesine uyarlar.
e) Özel eğitim anaokulu ile özel eğitim anasınıflarında günde 50’şer dakikalık 6 etkinlik
saati süre ile eğitim verilir. Ancak özel eğitim anasınıflarında eğitim ve öğretime başlama ve
bitiş saati ile öğle yemeği saati, bünyesinde açıldığı okulun günlük zaman çizelgesine göre
planlanır.
f) Etkinlikler okul öncesi öğretmeni ile özel eğitim öğretmeni tarafından yürütülür.
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ilköğretim kurumları
MADDE 31 – (1) İşitme, görme veya bedensel yetersizliği olan bireyler için gündüzlü
ya da yatılı özel eğitim ilkokulları ile özel eğitim ortaokulları; hafif düzeyde zihinsel yetersizliği
olan bireyler için gündüzlü özel eğitim ilkokulları ve özel eğitim ortaokulları açılır. Bu okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Öğrenciler, ilköğretim programını takip ederler. Öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak BEP hazırlanır.
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b) Bir ders saati süresi 40 dakika olup ders saati ve derslerin dağılımı, takip edilen haftalık ders çizelgesine göre uygulanır.
c) İşitme engelli öğrenciler veya hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilere eğitim verilen ilkokul ve ortaokullarda yabancı dil dersi zorunlu dersler arasında yer almaz.
ç) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için açılmış okullarda hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler için şube açılarak eğitim verilir.
d) Sınıf mevcutları en fazla 10 öğrenciden oluşur. Ancak otizmi olan öğrenciler için
sınıf mevcutları en fazla 4 öğrenciden oluşur.
e) İşitme veya görme engelli öğrencilere eğitim verilen ilkokullarda dersler özel eğitim
öğretmeni; ortaokullarda ise dersler alan öğretmenleri tarafından okutulur. İlkokullarda din
kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil dersi alan öğretmenleri tarafından okutulur. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere özel eğitim öğretmeni de ders işlenişine destek vermek üzere
katılır.
f) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizmi olan öğrencilere eğitim
verilen ilkokul ve ortaokullarda dersler özel eğitim öğretmeni tarafından okutulur. İlkokullarda
din kültürü ve ahlak bilgisi; diğer kademelerdeki din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar,
müzik ve beden eğitimi alanlarına ilişkin dersler ile meslek dersleri ilgili alan öğretmenleri tarafından okutulur. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere özel eğitim öğretmeni de ders
işlenişine destek vermek üzere katılır.
g) Özel eğitim ilkokulları ve ortaokullarında orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği
olan öğrencilere, orta veya ağır düzeyde otizmi olan öğrencilere ve birden fazla yetersizliği
olan öğrencilere bu kademelerde eğitim verilecek özel eğitim programı uygulayan sınıflar açılabilir. Bu sınıflarda eğitim ve öğretim ile ilgili iş ve işlemler 13 üncü ve 28 inci maddeler doğrultusunda yürütülür.
ğ) Dönem sonlarında öğrencilere karne verilir.
(2) Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ile orta veya ağır düzeyde
otizmi olan bireyler için gündüzlü özel eğitim uygulama okulu (I. kademe) ve özel eğitim uygulama okulu (II. kademe) açılır. Bu okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki
hususlar dikkate alınır:
a) Bakanlıkça hazırlanan özel eğitim programı uygulanır. Öğrencilerin takip ettikleri
programlar temel alınarak BEP hazırlanır.
b) Bu okullarda orta veya ağır zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile orta veya ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler ayrı şubelerde eğitim görürler. Sınıfların mevcutları en fazla; zihinsel yetersizliği olanlar için 8, otizmi olan öğrenciler için 4 öğrenciden oluşur.
c) Bir ders saati süresi 40 dakika olup ders saati ve derslerin dağılımı özel eğitim uygulama okulu haftalık ders çizelgesine göre uygulanır.
ç) Dersler özel eğitim öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak ilkokullarda din kültürü
ve ahlak bilgisi; ortaokulda din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi
alanlarına ilişkin dersler ilgili alan öğretmenleri tarafından okutulur. Alan öğretmeni tarafından
okutulan derslere özel eğitim öğretmenleri de ders işlenişine destek vermek üzere katılır.
d) Dönem sonlarında öğrencilere karne ve bireysel gelişim raporu verilir.
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaöğretim kurumları
MADDE 32 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için mesleki eğitim veren okullar
açılabilir.
(2) İlköğretim programlarını tamamlayan işitme veya bedensel yetersizliği olan bireyler
için gündüzlü veya yatılı özel eğitim meslek liseleri açılır. Bu okullarda eğitim hizmetlerinin
yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Bakanlıkça hazırlanan meslek programları uygulanır. Öğrencilerin takip ettikleri
programlar temel alınarak BEP hazırlanır.
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b) Bir ders saati süresi 40 dakika olup ders saati ve derslerin dağılımı meslek programı
türündeki haftalık ders çizelgesine göre uygulanır.
c) Sınıf mevcutları en fazla 15 öğrenciden oluşur. Özel eğitim meslek liselerinde atölye
ve laboratuvarlarda okutulan uygulamalı meslek derslerinde gruplar en fazla 10 öğrenciden
oluşur.
ç) İşitme engelli öğrenciler yabancı dil dersinden muaf tutulurlar. Öğrencilerin yabancı
dil dersinden muaf olma durumu okul yönetimi tarafından e-Okul Sistemine işlenir.
d) Bu okullarda dersler alan öğretmenleri tarafından okutulur.
e) Bu okullardan mezun olan öğrencilere tamamladıkları alan ve dala ait diploma verilir.
f) İşitme engelli bireyler için açılan okullarda hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya
otizmi olan öğrenciler ile görme veya işitme yetersizliği olan öğrenciler için özel eğitim meslek
okulu programı uygulayan; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler için özel eğitim uygulama okulu (III. kademe) programı uygulayan sınıflar açılabilir.
Bu sınıflarda eğitim ve öğretim ile ilgili iş ve işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda yürütülür ve gündüzlü olarak eğitim hizmeti verilir.
(3) İlköğretim programlarını tamamlayan; genel veya mesleki ve teknik ortaöğretim
programlarına devam edemeyecek durumdaki hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler
ve hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler ile görme veya işitme yetersizliği olan öğrenciler için
iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla gündüzlü özel eğitim meslek
okulları açılır. Bu okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate
alınır:
a) Okullarda akademik bilgi ve becerileri içeren özel eğitim programı ile meslek alanları
ve dallarına yönelik mesleki eğitim programı uygulanır.
b) Görme veya işitme yetersizliği olan öğrenciler için ayrı okullar açılır. Hafif düzeyde
zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler aynı okulda ayrı
şubelerde eğitim görürler. Sınıf mevcutları en fazla; otizm olan bireyler için 4, diğer engel türleri için 10 öğrenciden oluşur. Atölye ve laboratuvarlarda okutulan uygulamalı meslek derslerinde grup sayılarının oluşturulmasında sınıf mevcutları esas alınır.
c) Dersler özel eğitim öğretmeni tarafından okutulur. Ancak din kültürü ve ahlak bilgisi,
görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi alanlarına ilişkin dersler ile meslek dersleri ilgili alan öğretmenleri tarafından okutulur. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere özel eğitim öğretmeni de ders işlenişine destek vermek üzere katılır.
ç) Bir ders saati süresi 40 dakika olup ders saati ve derslerin dağılımı haftalık ders çizelgesine göre uygulanır.
d) Okullarda alan ve dalların açılması ve kapatılması ile ilgili kararlar il istihdam ve
mesleki eğitim kurulu tarafından alınarak valiliklerce Bakanlığa önerilir. Alan ve dal açılması
ve kapatılması ile ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça yapılır.
e) 9 uncu sınıfta meslek alanlarına yönelik atölye ve laboratuvarlarda okutulan uygulamalı meslek derslerindeki temel becerilerin öğretiminin yanı sıra meslek alanları ve dalları
hakkında genel bilgilendirme yapılır.
f) BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda öğrenciler için 9 uncu sınıfın sonunda
alan ve dal seçimi yapılır.
g) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulunca 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan meslek alan ve dallarında öğrenim gören öğrencilerin 12 nci sınıfta işletmelerde
mesleki eğitim görmeleri esastır. İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararıyla ilgili alan ve
dalın modüler eğitim programlarını uygulamaya elverişli eğitim birimi bulunan işletmelere,
11 inci sınıf öğrencileri de mesleki eğitim için gönderilebilir.
ğ) İşletmelerde mesleki eğitim ile ilgili işlemler 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda yürütülür.
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h) İşletmelerde mesleki eğitime devam edemeyen öğrenciler teorik ve uygulamalı eğitimlerini programlar temel alınarak okulda sürdürürler.
ı) İşletmelerde mesleki eğitime devam eden öğrenciler 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun verdiği haklardan yararlanırlar.
i) İşletmelerde mesleki eğitime başlandığı tarihten itibaren öğrencilerin sigortalılıkla
ilgili iş ve işlemleri yapılır.
j) İşletmelerde mesleki eğitime gönderilecek öğrencilerin velisinden Veli Muvafakat
Belgesi (EK-5) alınır.
k) İşletmelerde mesleki eğitime giden öğrencilerin izlenmesi amacıyla koordinatör öğretmen tarafından İş Yeri Gözlem ve İzleme Formu (EK-6), işveren tarafından Öğrenci Devam
Takip Çizelgesi (EK-7) doldurulur.
l) İşletmelerde mesleki eğitime giden öğrencilerin işe ya da iş yerine uyum sağlamaları
amacıyla gerekli düzenlemeler yapılarak tedbirler alınır. Alınan tedbirlere rağmen uyum sorunu
yaşayan öğrenciler koordinatör öğretmen tarafından BEP geliştirme birimine bildirilir. Bu öğrenciler yeni bir işletmede ya da okulda eğitimlerine devam ederler.
m) Dönem sonlarında öğrencilere karne verilir. Öğrencilere mezun olduklarında Özel
Eğitim Meslek Okulu Diploması (EK-8) düzenlenir. Bu diploma, özel eğitim meslek okulu
mezunu olan bireylere yükseköğretime devam etme ve bağımsız iş yeri açma hakkı sağlamaz.
Ancak, bireylerin kamuda bir işte istihdam edilmesi durumunda bu diploma bireylerin meslek
lisesi mezunlarına tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlar.
n) Görme veya işitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan okullarda hafif düzeyde
zihinsel yetersizliği ile hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler için; hafif düzeyde zihinsel yetersizliği ile hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler için açılan okullarda görme veya işitme yetersizliği olan öğrenciler için özel eğitim meslek okulu programı uygulayan sınıflar açılabilir.
o) Bu okullarda orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ile orta veya ağır düzeyde
otizmi olan öğrenciler için özel eğitim uygulama okulu (III. kademe) programı uygulayan sınıflar da açılabilir. Bu sınıflarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde bu maddenin dördüncü
fıkrasındaki hükümler dikkate alınır.
(4) Özel eğitim uygulama okulunda (II. kademe) veya bu okulun programını uygulayan
özel eğitim sınıfında eğitimini tamamlayan öğrenciler ile ortaöğretim programlarına devam
edemeyecek durumdaki orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile orta
veya ağır düzeyde otizmi olan öğrencilere gündüzlü özel eğitim uygulama okulu (III. kademe)
açılır. Bu okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Bakanlıkça hazırlanan özel eğitim programı uygulanır.
b) Programda yer alan iş becerilerine yönelik kazanımlara ilişkin uygulamalar derslikte
ve uygulama sınıfında yürütülür.
c) Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile orta veya ağır otizmi
olan öğrenciler ayrı şubelerde eğitim görürler. Sınıfların mevcutları en fazla; zihinsel yetersizliği olanlar için 8, otizmi olan öğrenciler için 4 öğrenciden oluşur. Uygulama sınıflarında grup
sayılarının oluşturulmasında sınıf mevcutları esas alınır.
ç) Dersler özel eğitim öğretmeni tarafından okutulur. Ancak görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi alanlarına ilişkin dersler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ile iş becerilerine yönelik
dersler ilgili alan öğretmenleri tarafından okutulur. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere
özel eğitim öğretmeni de ders işlenişine destek vermek üzere katılır.
d) Bir ders saati süresi 40 dakika olup ders saati ve derslerin dağılımı haftalık ders çizelgesine göre uygulanır.
e) Dönem sonlarında öğrencilere karne ve bireysel gelişim raporu verilir. Öğrencilere
mezun olduklarında Özel Eğitim Uygulama Okulu (III. Kademe) Diploması (EK-9) düzenlenir.
Bu diploma, özel eğitim uygulama okulu mezunu olan bireylere yükseköğretime devam etme
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ve bağımsız iş yeri açma hakkı sağlamaz. Ancak bireylerin kamuda bir işte istihdam edilmesi
durumunda bu diploma bireylerin meslek lisesi mezunlarına tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlar.
Özel yetenekli bireylerin eğitimi amacıyla açılan kurumlar
MADDE 33 – (1) Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarından özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim
vermek üzere BİLSEM’ler açılır. BİLSEM’lerde eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki
hususlar dikkate alınır:
a) Eğitim ve öğretim etkinlikleri BİLSEM’lerde öğrencinin örgün eğitim saatleri dışındaki zamanlarda hafta içi veya hafta sonu planlanabilir.
b) BİLSEM’lerde, özgün ürün, proje ve üretimlerin gerçekleşmesi için öğrencilerin yeteneklerine uygun zenginleştirme ve hızlandırma yoluyla farklılaştırılarak proje tabanlı, disiplinler arası eğitim programı uygulanır ve eğitim etkinlikleri düzenlenir.
c) BİLSEM’lerde uygulanan eğitim programları esas alınarak öğrencilerin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır ve eğitim hizmeti birebir veya grup eğitimi şeklinde yürütülür.
ç) Eğitim ve öğretim etkinlikleri, eğitim ve öğretim yılı içerisinde Bakanlıkça hazırlanan
yıllık çalışma takvimine göre yürütülür. Ayrıca yarıyıl ve yaz tatillerinde yaz okulu ve kış okulu
ile öğrenci kampları da yapılabilir. Eğitim ve öğretim yılı içerisindeki her dönem sonunda BİLSEM’ler tarafından hazırlanan değerlendirme raporları valiliklerce Bakanlığa gönderilir.
(2) BİLSEM’e öğrenci alımı Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilir. Kayıt hakkı kazanan öğrencilere BİLSEM’lerde ve destek eğitim
odalarında eğitim verilir.
(3) BİLSEM’e öğrenci alım takvimi dışında genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik
yetenek alanlarında özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere destek eğitim odalarında eğitim verilir. BİLSEM’e öğrenci alım takvimi dışında görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında aday gösterilecek öğrencilerin talebi, ilgililerce il tanılama sınav komisyonuna yapılır.
(4) BİLSEM’e öğretmen seçimi ile ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça yayımlanan kılavuz
hükümlerine göre yürütülür.
(5) BİLSEM’e öğretmen seçimi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine dair kurul, komisyon ve görevler Bakanlıkça yayımlanan Yönerge ile düzenlenir.
(6) Öğrenci tanılama, kayıt kabul, nakil, devam devamsızlık ve ilişik kesme işlemleri
BİLSEM Modülü üzerinden yürütülür.
YEDİNCİ BÖLÜM
Öğrenci İşleri Kayıt Kabul, Nakil ve Başarının Değerlendirilmesi
Kayıt kabul ve nakil işlemleri
MADDE 34 – (1) Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ile özel eğitim programı
uygulayan ortaöğretim kademesindeki okullara özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin kaydı yıllık
çalışma takviminde belirlenen süreye bakılmaksızın yapılır.
(2) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullara kayıtlarında il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınmış olması
şartı aranmaz. Ancak bu bireyler için yerleştirme kararı alınması konusunda okul yönetimi gerekli işlemleri başlatır. Öğrencinin kayıtlı olduğu okul, yerleştirme kararına uygun ise öğrenci
bulunduğu okulda öğrenimine devam eder. Farklı bir yerleştirme kararı olması hâlinde öğrencinin yerleştirme kararına uygun okula nakli ya da geçişi konusunda gerekli işlemler yapılır.
(3) Mecburi ilköğretim çağında olup ulusal adres veri tabanındaki bilgiler esas alınarak
e-Okul Sistemi üzerinden okullara kaydı yapılmış olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin il
veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı doğrultusunda diğer okullara nakil yoluyla geçişleri
sağlanır.
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(4) Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 ayını tamamlayan ve 66 ayını
doldurmayan çocukların kaydı özel eğitim anaokuluna ya da özel eğitim anasınıflarına yapılır.
(5) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66, 67 ve 68 aylık olanların velisinin yazılı talebiyle; eylül ayı sonu itibarıyla 68 ayını tamamlamış,79 aydan gün almamış olan ve ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu ile belgeleyen öğrencilerin Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu
Raporu doğrultusunda okul öncesi eğitime 1 yıl daha devamları sağlanır. e-Okul Sistemi üzerinden ilkokula kaydı yapılan ve okul öncesi eğitim süresi uzatılan çocuklar il veya ilçe özel
eğitim hizmetleri kurulu kararı ile okul öncesi eğitim kurumunda eğitimlerini sürdürürler.
(6) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için gündüzlü özel eğitim okullarına kayıtta tuvalet
eğitimini kazanmış olma şartı aranmaz.
(7) Hastane sınıfında bir ay ve daha uzun süre eğitim alacak bireyler ile evde eğitim
hizmeti alacak bireylerin herhangi bir okulda kayıtlarının bulunmaması hâlinde il veya ilçe
özel eğitim hizmetleri kurulunun yerleştirme kararı ile uygun türde ve kademedeki okula kaydı
yapılır.
(8) Aynı tür ve kademede aynı programı uygulayan özel eğitim okulları arasındaki nakiller ile bu okullardan aynı programı uygulayan özel eğitim sınıflarına ya da özel eğitim sınıflarından aynı programı uygulayan özel eğitim okullarına nakiller için yeni bir eğitsel değerlendirme ve tanılama yapılmaz. Velilere, il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından
nakil yoluyla gidilecek okullarla ilgili bilgilendirme yapılarak yeni bir yerleştirme kararı alınır.
(9) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim kurumları arasındaki nakil veya geçiş
işlemleri zamana bağlı olmaksızın yapılır.
(10) Ortaöğretim programı uygulanan okullardan özel eğitim meslek okuluna her sınıf
seviyesinden geçişi sağlanan öğrencilerin eğitimlerine 9 uncu sınıftan devam etmeleri sağlanır.
Özel eğitim meslek okuluna kayıtlı olan ve yaş itibariyle örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt
şartlarını taşıyan öğrencilerin her sınıf seviyesinden ortaöğretim programı uygulanan okullara
geçişlerinde eğitimlerine 9 uncu sınıftan devam etmeleri sağlanır.
(11) Özel eğitim meslek okulları ile bu programın uygulandığı özel eğitim sınıfları arasındaki nakil işlemleri alan ve dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli, kayıtlı bulunduğu okulda alan ve dal seçimini yapmış öğrencilerin gideceği okulda aynı alan ve dal bulunmaması hâlinde her sınıf seviyesindeki geçişlerde alan ve dal değiştirerek öğrencinin eğitimine 10 uncu sınıftan devamı sağlanır. Ancak nakil gideceği okulda aynı alan bulunup dal bulunmaması halinde ise 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar aynı alanda dal değiştirerek
geçişi sağlanır.
(12) Ortaöğretim kademesinde bulunduğu ilde resmî bir okula yerleştirilemeyen öğrencilerin özel eğitim meslek liselerine yatılı olarak yerleştirilmeleri ile ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça, diğer kademelerde öğrenim görecek öğrencilerle ilgili iş ve işlemler valiliklerce yürütülür.
(13) Farklı sebeplerle okula başlaması gecikmiş bireylerden ilköğretim kademesinde
özel eğitim programı uygulayan özel eğitim okulları ya da bu programların uygulandığı özel
eğitim sınıflarına devam edeceklerin kaydı BEP geliştirme biriminin görüşü doğrultusunda
yaş, gelişim özellikleri ve eğitim performansına uygun kademedeki sınıfa okul yönetimince
yapılır.
(14) Özel eğitim programı uygulayan ortaöğretim kurumları ile bu programların uygulandığı özel eğitim sınıflarına 27 yaşından gün almamış özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin
kaydı yapılır.
(15) BİLSEM’e yerleştirme kararı alınan öğrencilerin kayıtları Bakanlıkça yayımlanan
tanılama kılavuzunda belirtilen takvime göre velileri tarafından yaptırılır. Kaydı yaptırılmayan
öğrenciler, kayıt haklarını kaybeder.
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(16) BİLSEM’e kayıtlı öğrencinin nakil iş ve işlemleri velinin ikamet adresi veya öğrencinin devam ettiği örgün eğitim okuluna göre BİLSEM Kayıt Bölgesi’ndeki BİLSEM’e yapılır. Nakil isteği velinin yazılı talebi ile BİLSEM Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Nakil talebi alınan öğrencinin dosyası nakledilen BİLSEM’e 30 gün içinde gönderilir. BİLSEM’ler
arası nakillerde en fazla yedi günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.
(17) BİLSEM’e kayıtlı öğrencilerin velileri tarafından her yıl eylül ayının ilk haftasının
sonuna kadar kayıt güncelleme işlemlerinin yapılması gerekir. Kademeler arası geçişlerde öğrencilerin yapılan kayıt güncelleme ve nakil işlemleri örgün eğitimindeki yerleştirme işlemleri
tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir. Kayıt güncelleme işlemleri öğrencilerin kayıtlı bulundukları okuldaki e-Okul kaydı esas alınarak BİLSEM Modülü üzerinden yapılır.
(18) Öğrencilerin ikamet adreslerinin değişmesi nedeniyle gittiği il veya ilçede BİLSEM
olmaması durumunda, BİLSEM öğrencisi olma hakkı saklı kalır. Bu hüküm büyükşehir merkez
ilçeleri için uygulanmaz. Bu durumdaki öğrencilerin kayıt güncelleme işlemleri, öğrencilerin
kayıtlı bulundukları okuldaki e-Okul kaydı esas alınarak yapılır.
Kayıt için gerekli belgeler
MADDE 35 – (1) Özel eğitim okullarına kayıtlarda;
a) Yatılı okuyacak öğrenciler için yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu,
b) Yerleştirme kararı alınmış öğrenciler için il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu
kararının sureti,
istenir.
(2) BİLSEM’e kayıtlarda;
a) Kayıt formu (EK-11),
b) Veli muvafakat belgesi (EK-12),
c) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okuldan alınan öğrenci belgesi,
istenir.
Devam-devamsızlık ve ilişik kesme
MADDE 36 – (1) Özel eğitim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin okula devamları zorunlu
olup devam ve devamsızlık durumu e-Okul Sistemine işlenir. Öğrencilerin mazeret göstermeksizin devamsızlık yapmaları durumunda kurumlara devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler
kurum yönetimince alınır.
(2) Özel eğitim programı uygulanan özel eğitim okullarında veya bu programların uygulandığı özel eğitim sınıflarında kayıtlı öğrencilere, okul yönetiminin en az iki defa yazılı
uyarısına rağmen özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam 70 iş günü
devamsızlık yapmaları durumunda sınıf tekrarı yaptırılır.
(3) Özel eğitim uygulama (I. Kademe) ve özel eğitim uygulama (II. Kademe) okulları
ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında bir ya da daha fazla eğitim
ve öğretim yılı sürekli devamsızlık yapan öğrencilerin kayıtları okullarında saklı tutulmak kaydıyla durumları boş kontenjan olarak değerlendirilip yerlerine başka öğrenci alınabilir. Bu öğrenciler okula döndüklerinde BEP geliştirme biriminin görüşü doğrultusunda yaşlarına uygun
sınıf veya kademeden öğrenimlerine devam ederler.
(4) Özel eğitim meslek okulu veya özel eğitim uygulama okulu (III. kademe) ile bu
okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında bir ya da daha fazla eğitim ve
öğretim yılı sürekli devamsızlık yapan öğrencilerin kayıtları okullarında saklı tutulmak kaydıyla
durumları boş kontenjan olarak değerlendirilip yerlerine başka öğrenci alınabilir. Bu öğrenciler
okula döndüklerinde kayıtlı bulundukları sınıf seviyesinden öğrenimlerine devam ederler.
(5) Özel eğitim meslek okulu veya özel eğitim uygulama okulu (III. kademe) ile bu
okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında iki eğitim ve öğretim yılı sürekli
devamsızlık yapan öğrencilerden 27 yaşından gün almamış olan öğrencilerin kayıtları okulla-
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rında saklı tutulmak kaydıyla durumları boş kontenjan olarak değerlendirilir ve yerlerine öğrenci alınabilir; 27 yaşından gün almış olanların kayıtları silinerek bu öğrenciler yaygın eğitim
hizmetlerine yönlendirilir.
(6) Zorunlu öğrenim çağında olup örgün eğitim kurumlarına devam edemeyecek ya da
evde eğitim hizmetinden yararlanamayacak bireyler için okula devam zorunluluğu aranmaz.
Bu durumda olan bireyin velisi tarafından birey için düzenlenmiş Özel Eğitim Değerlendirme
Kurulu Raporu ve Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kuruluna
yapılacak yazılı talebi doğrultusunda e-Okul Sisteminde devam zorunluluğu aranmamasına
yönelik işlem yapılır.
(7) BİLSEM’lerde, eğitim ve öğretim yılı boyunca devamsızlık süresi eğitim süresinin
% 30’unu geçemez. Mazeretsiz olarak bu süreyi aşan veya programa katılmayanların kaydı silinir. Öğrencinin ikamet adresinin değişmesi nedeniyle gittiği il veya ilçede BİLSEM olmaması
durumunda ya da zorunlu nedenlerle yurt dışına çıkmış öğrencilere velisinin yazılı talebi doğrultusunda bu hüküm uygulanmaz.
(8) BİLSEM’e kayıtlı olup kaydını güncellemeyen öğrencilerin BİLSEM ile ilişiği kesilir.
(9) Özel yetenekli öğrenciler, her program sonunda BİLSEM öğretmenler kurulunda
değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda öğrencinin BİLSEM’deki eğitimine devamının yararlı olamayacağı kararı alınırsa bu karar veliye bildirilir. Öğretmenler kurulunca velinin de
katılımı ile yapılacak olan toplantıda durum tekrar değerlendirilir ve oy çokluğu ile alınan karar
doğrultusunda öğrencinin kaydı silinir.
Öğrenci karnesi ve bireysel gelişim raporu
MADDE 37 – (1) Özel eğitim programları uygulanan okullar ile bu programların uygulandığı özel eğitim sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilere BEP’lerinde yer alan ve
her dönemde kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerilerin kazanım düzeyinin ayrıntılı olarak
yazıldığı bireysel gelişim raporu e-Okul Sistemi üzerinden düzenlenir ve dönem sonunda karneyle birlikte verilir.
(2) Karneler ve bireysel gelişim raporları özel eğitim öğretmenleri veya alan öğretmeni
tarafından doldurulur.
Öğrenci başarısının değerlendirilmesi
MADDE 38 – (1) Özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Tüm ölçme ve değerlendirme süreçlerinde öğrencilerin yetersizlik türü, gelişim özellikleri ve eğitim performansları doğrultusunda süre, ortam, yöntem, cihaz ve materyallerde düzenlemeler yapılarak gerekli tedbirler alınır.
b) Merkezî sistem sınavlarına girecek öğrenciler için sınavlarda gerekli tedbirler alınır.
c) Görme yetersizliği olan öğrenciler için resim, şekil ve grafik içeren sorular kabartma
olarak, betimlenerek veya bu soruların yerine eş değer sorular hazırlanarak değerlendirme yapılır.
ç) Motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler velinin yazılı talebi doğrultusunda motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden muaf tutulurlar.
d) Velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda ilköğretim
programı uygulanan özel eğitim okullarında ve bu programın uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrencilere ilkokul kademesinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.
e) Özel eğitim programı uygulanan okullar ile bu programların uygulandığı özel eğitim
sınıflarında öğrenciler için bütün derslerde her dönemde kazandırılması hedeflenen amaçlara
ilişkin davranışların yer aldığı çizelgeler hazırlanarak bireysel gelişim raporu düzenlenir. Bu
çizelgede bir dönem için belirlenen davranışların toplamı 100 puan olacak şekilde her bir davranış puanlanır.
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f) Özel eğitim programı uygulanan okullar ile bu programların uygulandığı özel eğitim
sınıflarında devam şartını sağlayan öğrenciler başarısız olarak değerlendirilmez. Öğrencilerin
başarıları aşağıdaki şekilde değerlendirilir:
DERECE
PUANLAMA
Pekiyi
85-100
İyi
70-84
Orta
55-69
Geçer
45-54
g) Özel eğitim uygulama okulunda (II. kademe) ve bu okulda uygulanan özel eğitim
programlarının okutulduğu özel eğitim sınıflarında öğrenimlerine devam eden öğrenciler merkezi sistem sınavlarından muaf tutulurlar.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu ve Özel Eğitim Değerlendirme
Kurulunun Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları
Özel eğitim hizmetleri kurulu
MADDE 39 – (1) Özel eğitim hizmetleri kurulu, il millî eğitim müdürlükleri ile RAM
bulunan ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulur.
(2) Bu kurul özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şube müdürünün başkanlığında;
a) En az bir özel eğitim değerlendirme kurulu başkanı,
b) En az bir resmî özel eğitim kurum müdürü veya kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla
eğitim yapılan kurumlardan bir müdür,
c) En az bir rehberlik öğretmeni,
ç) En az bir özel eğitim öğretmeninden,
oluşur.
(3) Gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere bireyin velisinin ve ilgili kurumlardan
personelin kurula katılımı sağlanır.
(4) Özel eğitim hizmetleri kurulu oluşturulurken her üye için bir yedek üye belirlenir.
Özel eğitim hizmetleri kurulunun görevleri
MADDE 40 – (1) Özel eğitim hizmetleri kurulunun görevleri şunlardır:
a) İlgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak özel eğitim hizmetlerinin planlanmasını, yürütülmesini ve izlenmesini sağlamak.
b) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda ve velinin yazılı talebi
dikkate alınarak bireyin resmî bir okula yerleştirilmesine karar vermek ve gerekli özel eğitim
tedbirlerini almak.
c) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrencilerin ortaöğretim kademesinde resmî bir okula yerleştirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerde öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu ile iş birliği yapmak.
ç) Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında eğitim faaliyetlerini yürüten özel okullarda eğitimlerini sürdüren öğrenciler için okul yönetimi veya velinin yazılı talebi ile Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda kayıtlı bulundukları okulda kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitime devam kararı almak.
d) Bulunduğu ilde bir okula yerleştirilemeyen öğrencilerden yatılı ilköğretim kurumuna
veya özel eğitim meslek lisesine yerleştirilecek öğrencilere ilişkin bilgileri il millî eğitim müdürlüğüne göndermek.
e) Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararına yapılan itirazları, yeniden
değerlendirilmesi amacıyla RAM’a göndermek.
f) Resmî ve özel okullara kayıtlı olan öğrencilerden evde veya hastanede eğitim hizmetinden yararlanacaklara karar vermek.
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g) Erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetlerinden yararlanacak çocuklara karar vermek.
ğ) Özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından evde veya hastanede eğitim hizmeti
kararının verildiği tarihten itibaren en geç on iş günü içinde bu öğrenciler için eğitim hizmetlerini planlamak.
h) Eğitim ve öğretim yılının başlamasından on iş günü önce evde eğitimi gerekli kılan
şartları yeniden değerlendirerek öğrencinin yeni eğitim ve öğretim yılında da evde eğitim hizmetinden yararlanıp yararlanamayacağına karar vermek.
ı) Evde veya hastanede eğitim ile erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetlerine ilişkin
süreci planlamak ve bu işlemlerin yürütülmesi için il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü ile iş
birliği yapmak.
i) Velinin yazılı talebi ve bireyin tedavisinden sorumlu hekimin yazılı görüşü doğrultusunda hastane sınıfında eğitimin başlamasına veya sonlandırılmasına karar vermek.
j) Velinin yazılı talebi ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda
özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin okul öncesi eğitim süresinin uzatılmasına karar vermek.
k) Destek eğitim odası açılması için il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne teklifte bulunmak.
l) Açılması planlanan özel eğitim sınıfının eğitim vereceği kademe, hizmet verilecek
engel türü ve bu sınıfta uygulanacak eğitim programına ilişkin hususlara karar vererek özel
eğitim sınıfı açılması için il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne teklifte bulunmak.
m) Zorunlu öğrenim çağında olup örgün eğitim kurumlarına devam edemeyeceğini ya
da evde eğitim hizmetinden yararlanamayacağını belgelendiren öğrenciler için velisinin yazılı
talebi doğrultusunda kayıtlı bulundukları okula bu öğrenciler için okula devam etme zorunluluğu aranmayacağına ilişkin kararı bildirmek.
n) İlçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınamayan öğrenciler
için il özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından gerekli işlemlerin yapılması yoluyla söz konusu
öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak.
o) Bakanlıkça özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilerin BİLSEM’e yerleştirilmesi
ile ilgili kararı almak.
ö) İlköğretim programını takip eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile ortaöğretim
programlarını takip eden öğrencilerden öğrenimlerini tamamlayamayanlar ya da öğrenim çağı
dışına çıkanlar ile örgün eğitim kurumlarındaki öğrenim hakkını kullanan öğrencileri Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda açık öğretim okullarına yönlendirmek.
Özel eğitim hizmetleri kurulu çalışma usul ve esasları
MADDE 41 – (1) Özel eğitim hizmetleri kurulunun çalışma usul ve esasları şunlardır:
a) Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
b) Kurul üyelerinin görevden ayrılması hâlinde en geç on iş günü içinde yerlerine görevlendirme yapılır.
c) Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.
ç) Kurul haftada bir kez toplanır. Ancak kurul başkanının gerekli gördüğü durumlarda
kurul, belirlenen süreye bağlı kalınmaksızın da toplanabilir.
d) Özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu
incelenerek en geç on iş günü içinde karara bağlanır ve bu karar, bireyin velisine, ilgili okula
ve RAM’a yazılı olarak bildirilir.
e) Kurul üyelerinden birinin izinli ya da raporlu olması durumunda yerine yedek üye
görevlendirilir.
Özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar
MADDE 42 – (1) Özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazların değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemler aşağıdaki hususlara göre yürütülür:
a) Veli, eğitsel değerlendirme ve tanılama ya da yerleştirme kararlarına, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz iş günü içinde itiraz edebilir.
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b) Yerleştirme kararı verilen okul yönetimi, öğrencilerin okula kayıt tarihinden itibaren
en az otuz iş günü izleme süreci sonunda öğrenciyle ilgili eğitsel değerlendirme ve tanılama
ya da yerleştirme kararına itiraz edebilir.
c) İl veya ilçe özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar, itirazın kurula ulaştığı
günden itibaren en geç otuz iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Sonuç veliye, okula ve RAM’a
yazılı olarak bildirilir.
Özel eğitim değerlendirme kurulu
MADDE 43 – (1) Özel eğitim değerlendirme kurulu RAM müdürlüğünün teklifi ve il
veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile RAM’larda oluşturulur.
(2) Bu kurul müdür yardımcısı başkanlığında;
a) Özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı,
b) En az bir rehberlik öğretmeni,
c) En az bir özel eğitim öğretmeninden,
oluşur.
(3) Bu kurula ilgili bireyin velisi veya kendisi üye olarak katılır.
(4) Gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların personellerinin kurula katılımı sağlanır.
(5) Özel eğitim değerlendirme kurulu oluşturulurken ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki her üye için bir yedek üye belirlenir.
Özel eğitim değerlendirme kurulunun görevleri
MADDE 44 – (1) Özel eğitim değerlendirme kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılamasını yaparak özel eğitim ihtiyacına karar
vermek.
b) Eğitsel değerlendirme ve tanılaması yapılan bireyler için Özel Eğitim Değerlendirme
Kurulu Raporu düzenleyerek RAM müdürünün onayına sunmak.
c) Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılamasına ilişkin bilgi ve belgelerin yer aldığı
dosyayı incelemek.
ç) İtirazların değerlendirilmesi amacıyla yönlendirilen bireylerin yeniden eğitsel değerlendirme ve tanılamasını yapmak.
d) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunu dikkate alarak birey için en az sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitim hizmetine ilişkin öneride bulunmak.
e) Ailenin eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecine katılımını ve bilgilendirilmesini
sağlamak.
f) Ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik hizmetleri bölümü ile işbirliği içerisinde
aile eğitim programları düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarda düzenlenen aile eğitim programları hakkında aileyi bilgilendirmek.
g) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucu Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında eğitim faaliyetlerini yürüten kurumlarda destek eğitim hizmeti alması uygun görülen
öğrencilerin eğitim planlarını yapmak.
ğ) Bakanlıkça tanılanan özel yetenekli öğrencileri BİLSEM’e yönlendirmek.
h) BİLSEM’e öğrenci alımı ile ilgili Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirtilen takvim
dışında genel zihinsel yetenek alanında özel eğitim değerlendirme kurulunca, görsel sanatlar
ve müzik yetenek alanlarında İl tanılama komisyonunca tanılaması yapılan öğrencileri destek
eğitim odalarına yönlendirmek.
Özel eğitim değerlendirme kurulu çalışma usul ve esasları
MADDE 45 – (1) Özel eğitim değerlendirme kurulu çalışma usul ve esasları şunlardır:
a) Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
b) Kurul üyelerinin görevden ayrılması hâlinde en geç beş iş günü içinde yerlerine görevlendirme yapılır.
c) Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.
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ç) Kurula yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılamaya ilişkin yapılan başvurular, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz iş günü içinde karara bağlanır, hazırlanan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu (EK-2) zihinsel engeli olmayan 18 yaşından büyük bireyin kendisine, bireyin velisine ya da yazılı dilekçe ile yetkilendirdiği kişiye imza karşılığı verilir.
d) Kurul üyelerinden birisinin izinli ya da raporlu olması durumunda yerine yedek üye
görevlendirilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Okul ve Kurumlardaki Kurullar, Komisyonlar, Birimler
Bilim ve sanat merkezi öğretmenler kurulu
MADDE 46 – (1) BİLSEM öğretmenler kurulu, BİLSEM’lerde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bilim ve sanat merkezinin amaçlarına uygun şekilde yürütülmesi amacıyla BİLSEM
müdürü başkanlığında BİLSEM müdür yardımcıları ve BİLSEM öğretmenlerinden oluşur.
(2) BİLSEM öğretmenler kurulu eğitim ve öğretim döneminin başında ve sonunda toplanır. Ancak bu kurul, BİLSEM müdürünün gerekli gördüğü durumlarda belirlenen dönem dışında da toplanabilir.
(3) BİLSEM’lerde eğitim ve öğretim yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda araştırma ve geliştirme ekibi oluşturulur. Bir eğitim ve öğretim yılı süresince görev yapacak ihtiyaç
duyulan diğer ekip ve komisyonların belirlenmesi ve üyelerin seçimi yapılır.
(4) BİLSEM öğretmenler kurulunca oluşturulan kurul ya da komisyonun çalışma usul
ve esasları ile görevleri planlanır.
(5) Gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardaki personelin kurula katılımı sağlanır.
(6) Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.
(7) BİLSEM öğretmenler kurulu kararları tutanakla imza altına alınır.
Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi
MADDE 47 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okulda BEP hazırlamak
amacıyla BEP geliştirme birimi oluşturulur.
(2) BEP geliştirme birimi okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının
başkanlığında;
a) Rehberlik öğretmeni,
b) Öğrencinin sınıf öğretmeni,
c) Öğrencinin dersini okutan alan öğretmenleri,
ç) Öğrencinin velisi,
d) Öğrenciden oluşur.
(3) Gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere, özel eğitim değerlendirme kurulundan
bir üyenin BEP geliştirme birimine katılımı sağlanır.
(4) Mesleki eğitim veren özel eğitim okullarında eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, izlemek ve değerlendirmek amacıyla BEP geliştirme birimine meslek derslerini okutan
bir alan öğretmeni katılır.
(5) Bu birimin çalışma usul ve esasları okul yönetimince belirlenir.
Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin görevleri
MADDE 48 – (1) BEP geliştirme biriminin görevleri şunlardır:
a) BEP’in hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda koordinasyonu sağlamak.
b) Öğrencinin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile eğitim ihtiyaçları doğrultusunda
BEP’inde değişiklik ve düzenlemeler yapmak.
c) Eğitim ortamlarının düzenlenmesi, materyal geliştirilmesi ve temini konusunda okul
yönetimine ve öğretmenlere önerilerde bulunmak.
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ç) Okuldaki diğer birim ve kurullarla iş birliği yapmak.
d) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerden destek
eğitim odasında eğitim alacak öğrencileri, eğitim hizmeti sunulacak dersleri ve haftalık ders
saati sayısını belirlemek.
e) İlköğretim ya da mesleki ve teknik ortaöğretim programlarının uygulandığı özel eğitim okullarında ya da bu programların uygulandığı özel eğitim sınıflarında eğitimlerini sürdüren
öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitime uygun olanları belirlemek ve okul yönetimine bildirmek.
f) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknikler ile öğretim materyallerini belirlemek.
g) Özel eğitim sınıflarına kayıtlı öğrencilerden yetersizliği olmayan akranlarıyla bir
arada eğitim alacak öğrencileri belirlemek ve katılacakları dersler ile saatlerini planlamak.
ğ) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sınavlarda refakat edilmesi gerekenleri belirlemek.
h) Özel eğitim programı uygulayan okullardaki öğrencilerden grup eğitimine uyum
sağlayamayanların grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitime başlamasına ve bire
bir eğitimin sona erdirilmesine karar vermek.
ı) Velinin yazılı talebi üzerine, ilkokulda öğrencilerin bir defaya mahsus olmak üzere
sınıf tekrarı yapmasına karar vermek.
i) Farklı sebeplerle okula başlaması gecikmiş olan ve il veya ilçe özel eğitim hizmetleri
kurulu kararıyla ilköğretim kademesinde özel eğitim programı uygulayan okul ya da bu programların uygulandığı özel eğitim sınıflarına devam etmesine karar verilen öğrencilerin; yaş,
gelişim özellikleri ve eğitim performansına uygun kademedeki sınıfa yerleştirilmesine karar
vermek.
j) Okuldaki diğer kurul ve birimlerle iş birliği içinde çalışmak.
(2) Özel eğitim meslek okullarında oluşturulan BEP geliştirme birimi, diğer görevlerinin
yanı sıra aşağıdaki görevleri de yerine getirir:
a) Öğrencileri alan ve dala yönlendirmek.
b) Meslek derslerini okutan alan öğretmenleri arasından koordinatör öğretmenleri belirlemek.
c) Koordinatör öğretmenin görüşleri doğrultusunda mesleki eğitim yapılacak işletmeleri
belirlemek.
ç) İşletmelerde uyum güçlüğü yaşayan öğrencilerin yeni bir işletmeye yerleştirilmesine
karar vermek.
d) Koordinatör öğretmenlerin çalışma planlarını hazırlamak.
e) İşletmelerdeki çalışmalarıyla ilgili koordinatör öğretmenlerce hazırlanan raporlar
doğrultusunda öğrencilerin eğitim planlarında değişiklik ve düzenlemeler yaparak gerekli tedbirleri almak.
f) Mezun olacak öğrencilerin eğitim aldığı meslek alanında istihdam edilebilmeleri için
ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Personel, Görev ve Sorumlulukları
BİRİNCİ BÖLÜM
Okul ve Kurumlarda Görevli Personelin Görev ve Sorumlulukları
Okul müdürünün görev ve sorumlulukları
MADDE 49 – (1) Müdür, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.
Okul müdürünün özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin görev ve sorumlulukları şunlardır:
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a) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile ailelerine yönelik özel eğitim hizmetlerinin
sunulmasına ilişkin gerekli tedbirleri alır.
b) Özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli kurulların, birimlerin oluşumu ile
görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar.
c) Okuldaki öğretmenlerin özel eğitim hizmetleri kapsamında iş birliği içinde çalışmalarını sağlar.
ç) Okuldaki personelin işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlar.
Müdür başyardımcısının görev ve sorumlulukları
MADDE 50 – (1) Müdür başyardımcısı görevlerini, bulunduğu okulun özelliklerini
dikkate alarak yapar. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder.
(2) Müdür başyardımcısı, okulun her türlü eğitim, öğretim ve yönetim işleriyle ilgili
olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yapılmasından ve okul
amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.
(3) Özel eğitim hizmetlerinin verimli yürütülmesinde ilgili taraflar arasında koordinasyonu sağlar ve bu hizmetlerle ilgili okul müdürünün vereceği görevleri yerine getirir.
(4) Görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yapar.
Müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları
MADDE 51 – (1) Müdür yardımcısı görevlerini, bulunduğu okulun özelliklerini dikkate
alarak yapar.
(2) Müdür yardımcısı, okulun her türlü eğitim, öğretim ve yönetim işleriyle ilgili olarak
okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yapılmasından ve okul amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.
(3) Özel eğitim hizmetlerinin verimli yürütülmesinde ilgili taraflar arasında koordinasyonu sağlar ve bu hizmetlerle ilgili okul müdürünün vereceği görevleri yerine getirir.
(4) Kendisine verilen nöbet görevini yürütür, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına ve müdüre iletir.
(5) Görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yapar.
Teknik müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları
MADDE 52 – (1) Döner sermayesi bulunan özel eğitim okullarında müdür yardımcılarından biri, ilgili mevzuat hükümlerine göre teknik müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
Teknik müdür yardımcısı, müdür ve sayman ile birlikte döner sermaye işletmesi çalışmalarının
tümünden sorumludur.
(2) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine
getirir.
Alan, bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 53 – (1) Özel eğitim meslek liseleri ve özel eğitim meslek okullarında okulun
fiziki şartları ve atölye sayısı dikkate alınarak alan, bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerine,
atölye laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre
görevlendirilerek görev ve sorumluluklarını yerine getirirler.
Grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen özel eğitim öğretmeninin görev ve sorumlulukları
MADDE 54 – (1) Yatılı özel eğitim okullarında grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen
öğretmenin görevleri ve sorumlulukları şunlardır:
a) Ders saati bitiminden 30 dakika önce okulda bulunur ve 6 saat süreyle okuldaki görevini sürdürür.
b) Grubundaki öğrenciler için eğitim hizmetleri ile sosyal ve kültürel faaliyetleri planlayarak yürütür.
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c) Grubundaki öğrencilerin etütlerde ders çalışmalarını sağlar ve onların çalışma sırasında derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olur.
ç) Öğrencilerin kişisel sorun ve ihtiyaçları ile ilgilenir, gerekli durumlarda okul yönetimi
ve diğer ilgili personele bilgi verir.
d) Öğrencilerin gelişimi ve davranışlarını değerlendirir, gerekli bilgileri öğrenci gözlem
defterine kaydeder.
e) Grup gözetimi ve eğitimi ile ilgili yaptığı çalışmaları günlük olarak planlar ve ders
defterine işler.
Meslek derslerini okutan alan öğretmenlerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 55 – (1) İşe yönelik beceriler ile meslek alanlarına yönelik uygulamalı meslek
dersleri alan öğretmenlerince okutulur. Bu öğretmenler diğer görevlerinin yanında aşağıdaki
görevleri yürütürler:
a) Uygulamalı mesleki eğitimin düzenli olarak sürdürülebilmesi için, öğrencilerin özelliklerine uygun atölye veya uygulama sınıfı ortamını hazırlar ve güvenlik tedbirlerini alır.
b) Alan, bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri ile iş birliği içinde çalışır.
c) Okuldaki kurullar ve birimlerle iş birliği yapar.
ç) Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek öğretim sürecinde uygular.
d) Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılır.
e) Atölye veya uygulama sınıfındaki çalışmaları diğer öğretmenlerle birlikte yürütür.
f) Atölye veya uygulama sınıfındaki taşınırların kaydını yaparak bunları kullanıma hazır
hâlde bulundurur.
Koordinatör öğretmenin görev ve sorumlulukları
MADDE 56 – (1) Özel eğitim meslek liseleri ve özel eğitim meslek okullarında meslek
derslerini okutan alan öğretmenleri arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre koordinatör öğretmen görevlendirilir, ilgili mevzuatta belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. Bu öğretmenler;
a) En fazla 15 öğrenciden sorumludur.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan görev ve
sorumluluklar ile BEP geliştirme birimi tarafından belirlenen görevleri yerine getirirler.
c) Koordinatör öğretmenler, BEP geliştirme birimi tarafından hazırlanan program doğrultusunda haftada iki gün okulda, üç gün işletmelerde görev yaparlar.
Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları
MADDE 57 – (1) Öğretmenler; kendilerine verilen şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre planlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders
dışında okulun eğitim, öğretim ve sosyal etkinliklerine katılmak ve bu konularda ilgili mevzuat
hükümlerinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
(2) Öğretmenler bu görevlerinin yanında aşağıdaki görevleri de yürütürler:
a) BEP’in hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapar.
b) BEP’i uygular ve değerlendirir.
c) Okuldaki aile eğitim çalışmalarına katılır, sınıfındaki öğrencilerinin ailelerine yönelik
aile eğitim çalışmalarını planlar ve yürütür.
ç) Öğrencilerin eğitim performansları doğrultusunda başka bir okula yönlendirilmesinde
BEP geliştirme birimiyle iş birliği yapar.
d) Öğrencilerin özel gereksinimlerinden dolayı kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve kontrolüne ilişkin tedbirleri alır.
e) Özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında grup eğitimi esastır. Ancak öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda bire bir eğitim de yapar.
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f) Sınıf öğretmenliğinin esas olduğu okullarda, alan öğretmenleri tarafından okutulan
teorik ve uygulamalı derslerin işlenişine destek vermek üzere derslere katılır.
g) Bireysel gelişim raporu, eğitsel değerlendirme istek formunun düzenlenmesinde diğer öğretmenler ile iş birliği yapar.
ğ) Özel yetenekli öğrencilerin danışman rehber öğretmeni veya öğretmenleriyle iş birliği içinde gelişimini takip eder.
(3) Görev alanı ile ilgili müdürün vereceği diğer görevleri yapar.
Usta öğreticinin görev ve sorumlulukları
MADDE 58 – (1) Usta öğreticiler; 21/5/1977 tarihli ve 15943 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre çalışır.
Özel eğitim kurumlarında görev yapan diğer personel
MADDE 59 – (1) Özel eğitim kurumlarında çocuk gelişimi ve eğitimcisi, dil ve konuşma terapisti, ergoterapist, fizyoterapist, sosyal çalışmacı ve ihtiyaç duyulması halinde diğer
mesleklerden de personel ihtiyaca göre atanabilir veya diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği
yapılarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesindeki
hükümler doğrultusunda görevlendirilebilir.
(2) Bu personel, ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Öğretmenlerin nöbeti
MADDE 60 – (1) Öğretmenlerin okul müdürlüklerince düzenlenen nöbet çizelgesine
göre nöbet tutmaları sağlanır. Özel eğitim anaokulları, özel eğitim anasınıfları ile özel eğitim
sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenleri nöbet görevlerini teneffüs ve yemek saatlerinde
sınıflarına kayıtlı öğrencilerin gözetimine devam ederek yerine getirirler.
(2) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30
dakika sonra sona erer.
(3) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak
gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.
(4) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.
(5) Engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin haftalık ders programları ile nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.
Kılık-kıyafet
MADDE 61 – (1) Öğrenciler okullarda 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık
ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik, personel ise 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve
Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uyar.
(2) Tören ve toplantılar dışında, resmî özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında
görevli öğretmenler eğitim etkinliklerinde rahat hareket edebilmelerine imkân sağlayacak serbest kıyafet giyebilirler.
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Özel eğitim araç gereçleri
MADDE 62 – (1) Resmî özel eğitim kurumlarının, özel eğitim sınıflarının, destek eğitim odalarının öğretim materyalleri, özel araç gereçleri ile donatım ihtiyaçları valiliklerce veya
Bakanlığın ilgili birimince karşılanır.
Ücretsiz taşıma
MADDE 63 – (1) Resmî özel eğitim okullarındaki öğrenciler, özel eğitim sınıflarındaki
öğrenciler, yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanan özel eğitim ihtiyacı olan kursiyerlerin kurumlara ulaşımları 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ücretsiz sağlanır.
Ücretsiz öğle yemeği
MADDE 64 – (1) Resmî özel eğitim okullarında gündüzlü olarak eğitimlerini sürdüren
öğrencilere ücretsiz öğle yemeği genel bütçeden karşılanan ödenekle Genel Müdürlükçe verilir.
Seçmeli dersler ve ders dışı eğitim çalışmaları
MADDE 65 – (1) Özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında seçmeli dersler
ile ders dışı eğitim çalışmalarında grup oluşturulmasında sayı şartı aranmaz, sınıf mevcudu
esas alınır.
Çalışma takvimi
MADDE 66 – (1) Ders yılı iki döneme ayrılır. Ders yılının başlaması, birinci yarıyıl,
ikinci yarıyıl ve yaz tatilleriyle ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının 180 iş
gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda
ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmi ve mahalli bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak milli eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe
konulur.
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda; Millî Eğitim Temel
Kanunu, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/5/1997 tarihli ve
573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Resmî özel eğitim okulları ve kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan
okullardaki iş ve işlemlerde okulun türü ve kademesine göre Bakanlıkça yayımlanan diğer
mevzuat hükümleri birlikte uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 68 – (1) 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 70 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) Eğitsel değerlendirme, tanılama ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ile ilgili hükümlerini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ile Millî Eğitim Bakanı birlikte,
b) Eğitsel değerlendirme, tanılama ile Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ilgili hükümleri dışındaki hükümlerini Millî Eğitim Bakanı,
yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA
TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN
UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sicilinin bulunduğu” ibaresi “sicil işleminin yapıldığı herhangi bir” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
23/8/2015

29454

—— • ——
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:
BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIF VE KAMU
YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE AİT YÜKSEKÖĞRENİM YURTLARINDA
BARINAN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK BESLENME VE BARINMA
YARDIMINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/11/2017 tarihli ve 30234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar
Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“k) Yönetici: Vakıf ve derneklere ait yükseköğrenim yurtlarını yönetmek üzere görevlendirilen müdür, müdür yardımcılarını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesini birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Vakıf ve dernek yurtlarında barınan öğrencilerin eğitim ve öğretim dönemi başında
adli sicil sorgulamaları Kurumca yapılır. Adli sicil sorgulamaları sonucu taksirli suçlar hariç
herhangi bir suçtan dolayı 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan
öğrencilere beslenme ve barınma yardımı yapılmaz.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmeliğe göre yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri
doğrultusunda Kurumda görevli ve yetkili olanlar dahil olmak üzere vakıf ve dernek yurtlarında
yöneticiler sorumludur.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:
TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) Daire Başkanı ve Müşavirin en az lisans mezunu olması, en az üç yıl kamu ve/veya
özel sektörde çalışmış olması ve yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olması
gerekir. Ayrıca Basın ve Tanıtım Müşavirlikleri ile Dış İlişkiler, Proje Destek ve Bilgi İşlem
Daire Başkanlıkları için Ek-1’de belirtilen yabancı dil koşullarının bulunması gerekir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Başkanlıkta çalıştırılacak personelde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve
(8) numaralı alt bentlerindeki şartlar aranır. Ancak Başkanlıkta çalıştırılacak yabancı uzmanlar
için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir yılı aşması halinde çalışma izni
olması şartı aranır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan
Kaynakları Başkanlığı” ibaresi “Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 Yabancı Dil Yeterlilik Tablosunun Hukuk Müşavirlerine ilişkin olan 6 ncı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/11/2016

29898
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO
MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/11/2005 tarihli ve 25983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin
9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine “Askerlik hizmetine başlama bildiriminde bulunmayan üyeler askerlik hizmetinin bitiminde gerekli belgelerle bildirimde bulunurlarsa askerlik süresi tutarında üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.” cümlesi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/11/2005

25893

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/6/2015

29399

—— • ——
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ
ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik” ibaresinden sonra gelmek üzere
“Polimer Mühendisliği ve Biyoproses Mühendisliği” ibareleri eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/7/2002
24832
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
114/4/2007
26493
219/7/2012
28358
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ANA STATÜ
Millî Eğitim Bakanlığından:
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI
ANASTATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR ANA STATÜ
MADDE 1 – 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE l – Bu Ana Statünün amacı, 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunla Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı
(İLKSAN)’nın idaresini, işleyiş tarzını ve esaslarını tespit etmektir.”
MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (f) ve
(ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Genel Müdür: Sandığın Genel Müdürünü,”
“e) Genel Müdürlük: Sandığın Genel Müdürlüğünü,”
“f) İşletme: Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için kâr amacı ile açacağı müessese
ve tesisler ile vergi mevzuatı gereği Sandık tüzel kişiliğinin dışında kurulan, Sandığın tam veya
iştirak halinde malik olduğu iktisadi, sosyal ve ticari amaçlı şirketleri,”
“ğ) Sandık: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN)’nı,”
MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer
fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(3) İşbu sebeplerle ayrılan üyenin yerine getirilecek yedek yok ise Genel Müdürlüğün
talebi ve İl Milli Eğitim Müdürünün intihabı ile yeni temsilci atanır, İl Milli Eğitim Müdürünce
intihap edilen temsilcinin görevi İlk Olağan Temsilciler Kurulu seçimine kadar devam eder.”
MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (f) ve
(g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Sandığın yıllık bilançosu, gelir tablosu ve faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporu üzerinde inceleme yapmak, tasdiki halinde Yönetim ve Denetim Kurullarını ibra etmek,”
“c) Sandığın idari ve mali işlemleri ile faaliyetlerine ilişkin diğer hususlarla ilgili olarak
Yönetim Kurulunca sunulan konularda karar vermek, görüş ve tekliflerde bulunmak,”
“ç) Denetleme Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek ve aylık ücretlerini tespit etmek,”
“f) Sandığın gelir kaynakları ile gider yerlerini ve bir önceki yılın kesin hesap durumunu
gösteren yıllık bütçesini incelemek, uygun görürse tasdik etmek,”
“g) Ana Statü değişiklik teklifini Bakanlığa sunulmak üzere Yönetim Kuruluna tevdi
etmek.”
MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (e), (h), (k),
(m) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık bilançoyu ve gelir tablolarını incelemek, Sandığın gelir ve giderlerini izlemek,”
“e) Dava açmak, icra takipleri yapmak, feragat etmek, gerektiğinde sorunları tahkim
veya arabuluculuk yolu ile halletmek,”
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“h) Sandık adına imza verecek başkan, başkan vekili yanında bir üyeye de yetki vermek, verilen yetkinin sınırını ve derecesini tespit etmek, Sandığı ilzam edecek imza sirkülerini
hazırlatıp usulünce tescil, neşir ve ilan etmek,”
“k) Sandığın iş muameleleri için Genel Müdürlükçe hazırlanacak talimat, prensip ve
yönergeleri incelemek ve onaylamak,”
“m) Sandık bilançosunu, gelir tablosunu, yıllık faaliyet raporunu ve denetçiler raporunu
toplantı duyurusu ile birlikte Temsilciler Kurulu üyelerine göndermek,”
“r) Sandığın bilançosunu ve gelir tablosunu yıl içerisinde Tebliğler Dergisinde yayınlatmak.”
MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Milli Eğitim Bakanı tarafından gösterilecek, Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında fiilen çalışan ve iktisat, maliye, hukuk, kamu yönetimi, işletme, bankacılık veya denetim
alanlarında ihtisas sahibi, tecrübeli, yükseköğrenimli 4 adaydan 2 asıl, 2 yedek üye,”
MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer
alan “Bakan’a” ibaresi “Bakanlık makamına” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Ana Statünün 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Genel Müdürlük, Sandık Genel Müdürü ile ihtiyaca göre sayıları
tespit olunacak genel müdür yardımcıları, personel ve yardımcı hizmetlerden oluşur.
a) Genel Müdür ve yardımcılarının işletme ekonomisi, maliye, hukuk, bankacılık ve
muhasebe alanlarında ihtisas ve tecrübe sahibi ve yükseköğrenim görmüş olmaları zorunludur.
b) Genel Müdür, işletme ekonomisi, maliye, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından Yönetim Kurulunca atanır.
c) Genel müdür yardımcıları, (b) bendindeki şartlara haiz kişiler arasından Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile atanır.
ç) Avukat, Kontrolör ve Müdür unvanlı kadrolara atanacak personelin, görev alanları
ile ilgili olarak ihtisas sahibi olması esastır.”
MADDE 9 – Aynı Ana Statünün 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Sandık çalışanlarının hizmete alınmalarında aranacak nitelikler ve
şartlar, uymak zorunda oldukları kurallar, yükselme ve tecziye şekilleri yönetmelikle belirlenir.
a) Sandık personeli görevlerini; Genel Müdürün emri altında, Kanun, bu Ana Statü ve
yönetmeliklerle, Yönetim Kurulu kararlarına göre yerine getirir.
b) Genel müdür yardımcıları, muhasebe müdürü veya muhasebeciler her türlü ödeme
ve hesap işlerinden dolayı birlikte sorumludurlar.
c) Sandık çalışanları kendilerine tevdi olunan nakit, kıymetli evrak, ayniyat ve yayınları
iyi muhafazaya mecbur ve bunların kayıtlarından sorumludurlar.
ç) Çalışanlar kendi kusurlarıyla doğacak olan zararları tazmin edecekleri gibi ayrıca
haklarında kanuni takibat yapılır.
d) Sandığın hesap dönemi takvim yılıdır.”
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MADDE 10 – Aynı Ana Statünün 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“b) Karşılıksız yardımlar kapsamında üyelere, ölüm ve maluliyet halinde yapılan
emeklilik ödemeleri, evlilik, afet, sağlık destek, doğum, şehit, cenaze yardımları, sağlık ve sosyal muhtevalı diğer yardımlar ile üyelerin kaza, sağlık, maluliyet ve ölüm risklerini sigorta ettirmek sureti ile temin edilecek diğer faydalar.”
“c) Sigorta kapsamına alınacak riskler ve sağlanacak faydalar ile sigorta süreleri, Yönetim Kurulu kararları ile tespit olunur.”
MADDE 11 – Aynı Ana Statünün 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sandığın idari ve mali işlemleri, 3 yılı geçmeyen aralıklarla Bakanlıkça denetlenir.”
MADDE 12 – Aynı Ana Statünün 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan kadrolu ve sözleşmeli,
a) Sınıf öğretmenleri,
b) Aday/stajyer olarak çalışan sınıf öğretmenleri,
c) Özel eğitim kurumlarında ilk tahsili veren öğretmenler,
ç) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri,
d) Maarif müfettişleri,
e) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli memurlar,
f) Sandık işlerinde çalışanlar,
sandık üyesidir.”
“(2) Sandık üyesi iken;
a) 120 ay aidat ödemiş olanlardan emekliye ayrılanlar,
b) 1/6/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üyelik kapsamı dışında
bir başka göreve atananlar,
istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler. İsteğe bağlı olarak üyelik sürdürenler yürürlükte bulunan Sandık Mevzuatına tabi olurlar.”
“(4) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi
bir nedenle üyeliği sona erenlere talep etmeleri halinde, birikmiş aidatları yasal faizi ile birlikte
ödenir. Bu kişilere emekli yardımı ödenmez. Ancak bu kişiler, isterlerse Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olacakları tarihe kadar bekleyip, Sandıktaki birikmiş aidatları ve son ödedikleri aidat tutarı esas olmak kaydı ile Emekli Yardımı alabilirler.”
MADDE 13 – Aynı Ana Statünün 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Temsilciler Kurulu üyeleri acele posta, kargo, iadeli-taahhütlü şekilde veya elektronik ortamda gönderilen mektupla davet edilir. Ayrıca il ve ilçe Millî Eğitim
Müdürlükleri kanalıyla da duyuru yapılabilir.”
MADDE 14 – Aynı Ana Statünün 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Davet mektupları ile birlikte gündemin gönderilmesi zorunludur.
Olağan toplantı gündemlerinde;
a) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının okunup müzakere edileceğinin,
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b) Sandığın gelir ve gider hesapları, bilanço ve yıllık bütçesinin açıklanıp görüşüleceğinin,
c) Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyelerinin seçimlerinin (seçim dönemlerinde),
ç) Gerekli görülen diğer hususların,
belirtilmesi zorunludur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen zorunlu hususların dışında gündeme alınıp kabul edilen
konular, aksine karar alınmadığı müddetçe geçerlidir.
(3) Olağanüstü toplantı gündemlerinde; toplantıyı gerektiren hususlar toplantının gündemi olacaktır.
(4) Temsilciler Kurulu Toplantılarının yeri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(5) Kurullarda her üye bir oy hakkına sahiptir. Vekâleten oy kullanılamaz.
(6) İl Millî Eğitim Müdürlüklerince bildirilen temsilcilerin ad ve soyadları ile ikametgâhlarını gösteren liste Yönetim Kurulunca hazırlanır ve toplantıya iştirak eden temsilciler tarafından imzalanır.
(7) Divan Başkanlığınca tutulan tutanağın bir örneği bilgi için Bakanlığa sunulur.”
MADDE 15 – Aynı Ana Statünün 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin görevlerine gerektiği hallerde Temsilciler Kurulu kararı ile son verilebilir.
(2) Bakan gerektiğinde müfettişlerce yapılan soruşturma sonucuna göre kurulları feshederek yeniden seçimlere karar verebilir.
(3) Azami 6 ay içinde Sandık kurullarının oluşturulması zorunludur. Bu süre içerisinde
Bakan tarafından 3 kişilik geçici Yönetim Kurulu atanır.”
MADDE 16 – Aynı Ana Statünün 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – (1) Denetleme Kurulu üyeliği Yönetim Kurulu üyeliği ile birleşmez.
Görevi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmedikçe Denetleme Kurulu üyesi seçilemezler.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları
Denetleme Kurulu üyeliğine seçilemezler.
(3) Bu durumları sonradan anlaşılanlar derhal çekilmeye mecburdurlar.”
MADDE 17 – Aynı Ana Statünün 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Sandığın gelir tablosu ve bilançosu, yıllık rapor ile birlikte Temsilciler Kurulunun
olağan toplantısından en az 15 gün önce Sandık merkezinde üyelerden talep edenlerin incelemesine hazır bulundurulur.”
MADDE 18 – Aynı Ana Statünün 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Sandık, öncelikle üyelerinin ve üye yakınlarının istifade etmesi, ikincil fayda olarak
da gelir temin edilmesini sağlamak amacıyla sağlık, sosyal ve eğitim alanlarında tesisler açar
ve işletir.”
MADDE 19 – Aynı Ana Statünün geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 20 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Ana Statü hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME
KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE
KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN
2018 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
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Maliye Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 244)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 388)
MADDE 1 – 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’nin açıklama kısmının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sorunun çözümü ile ilgili olarak, Havza-i Fahmiye sınırları içinde kalmaları nedeniyle
Hazine adına tescil edilmiş bulunan taşınmaz malların zilyetlik durumu araştırıldıktan sonra
hak sahiplerine bedelli devrine ilişkin işlemlerin aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
yapılması gerekmektedir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin “1-Başvuru” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hak sahiplerinin örneği bu Tebliğe ekli dilekçe (Ek:1) ile kadastro işlemlerinin kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde devrini istedikleri taşınmaz malların bulunduğu defterdarlık veya malmüdürlüklerine başvurmaları gerekir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin “2-Hak Sahipliği” başlıklı bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2. Devir Şartları
3303 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında bedelli devir hükümlerinden yararlanmak için;
a) Hak sahiplerinin süresi içinde başvuruda bulunmuş olması,
b) Devri istenen taşınmaz malın 14.11.1999 tarihinden önce yapılan tapulama ve kadastro çalışmaları sonucunda hükmen de olsa Hazine adına tescil edilen taşınmaz mallar ile
tescil harici bırakılan Devletin hüküm tasarrufu altındaki yerlerden olması,
c) Taşınmaz malın, 1958 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile genişletilen sınırları da dahil
olmak üzere, Havza-i Fahmiye sınırları içinde olması,
d) Taşınmaz malın, 3303 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde sayılan yerlerden olmaması,
e) Devir talebinde bulunanların; tapu kütüğünün beyanlar hanesinde taşınmazın zilyedi/kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler veya bunların kanuni ya da akdi halefleri olması,
gerekmektedir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin “3. Devir Konusu Yapılacak Taşınmaz Malların Miktarları”
başlıklı bölümünün birinci paragrafının birinci cümlesi ile üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“3303 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre bedelli devir konusu yapılacak yerlerin miktarı
konusunda da sınırlama getirilmiştir.”
“Bu nedenle, hak sahiplerine sulu arazide 40 ve kuru arazide 100 dönümden fazla taşınmaz mal devre konu edilmeyecektir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin “4. Devir Konusu Yapılmayacak Taşınmaz Mallar” başlıklı
bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Devir konusu yapılmayacak taşınmaz mallar 3303 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde
belirtilmiştir.”
MADDE 6 –Aynı Tebliğin “5 Devir Bedeli” başlıklı bölümünün birinci paragrafında
yer alan “zilyetlerine veya bunların kanuni veya akdi haleflerine” ibaresi “hak sahiplerine”
olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 7 – Aynı Tebliğin “6. Devir Bedelinin Ödenmesi” başlıklı bölümünün başlığı
“6. Devir Bedelinin Ödenmesi ve Ecrimisil” olarak, birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Taşınmaz mallar için belirlenen devir bedeli, peşin ya da taksitle ödenebilir. Taksitle
ödenmesi durumunda, bedelin dörtte biri idarenin devir kararının tebliğinden itibaren otuz gün
içinde, kalanı ise en çok yirmi dört ayda ve dört eşit taksitle ve kanuni faizleri ile birlikte ödenir.”
“Hak sahibi olan kullanıcılardan ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin
edilir, başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedeli satış bedelinden
mahsup edilir, satış bedelinden fazlası iade edilmez.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin “7. İfraz İşlemleri” başlıklı bölümünün birinci paragrafında
yer alan “3303 sayılı Kanuna 4479 sayılı Kanunla eklenen Ek:1’inci maddeye göre;” ibaresi
“3303 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre;” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Tebliğin “8. Devir ve Tescil İşlemleri” başlıklı bölümünün birinci
paragrafında yer alan “kanunî faizleri, vergi, resim, harç, katkı payı ve diğer giderler” ibaresi
“kanunî faizleri ile varsa diğer giderler” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Tebliğin “9. Devir Bedellerinin Ödenmemesi” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Peşin ödemelerde, bedelin tebligatı izleyen otuz gün içinde ödenmesi gerekmektedir.
b) Taksitle ödemelerde, bedelin dörtte birinin tebligatı izleyen otuz gün içinde yatırılması gerekmektedir.
Taksit bedellerinin belirlenen sürede ödenmemesi halinde kanuni faiz oranı uygulanmak
suretiyle geçmiş dönemlere ait taksit tutarları son taksit süresi sonuna kadar tahsil edilir.
Son taksit süresi sonuna kadar herhangi bir sebeple ödenmemiş taksit bedeli ile buna
ilişkin faizin bulunması halinde hak sahipliği ortadan kalkar ve tahsil edilen bedeller ilgilisine
faizsiz olarak ödenir.”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin “11. Kanunların Uygulanması Yetkisi” başlıklı bölümünün
birinci paragrafında yer alan “3303 ve 4479 sayılı Kanunlarla ilgili” ibaresi “Bu Tebliğ kapsamında” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Tebliğin Ek-1’innde yer alan dilekçenin birinci paragrafı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“…………..…. ili, ……….…… ilçesi, ……………….. köyü/mahallesinde bulunan ve
tapunun, …….…. ada ve ………….. parsel numarasında ………………….. m² yüzölçümlü
olarak Hazine adına kayıtlı taşınmaz malı, 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanunun ek 1 inci maddesine göre bedeli karşılığında almak istiyorum.”
MADDE 13 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve ikinci paragrafında yer alan “1/4'ü” ibaresi “dörtte biri” olarak değiştirilmiştir.
“…………..…… ili, ………………… ilçesi, ……………………. köyü/mahallesinde,
bulunan ve tapunun …………… ada ve …………….. parsel numarasında ……………….. m²
yüzölçümlü olarak Hazine adına kayıtlı taşınmaz malı, 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki
Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanunun ek 1 inci maddesine göre bedeli karşılığında almak
için başvuruda bulundum/bulunduk.”
MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütülür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2016/321
KARAR NO : 2018/121
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 14/03/2018 tarihli ilamı ile 142/1.b.1
maddesi gereğince VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY)
(TCK 53/1-c), 5 AY HAPĠS cezası ile cezalandırılan Mehmet ġakir ve Fatma oğlu, 01/10/1989
doğumlu, Siirt, Baykan, Engin Mah./köy nüfusuna kayıtlı MUAMMER TEKDEMĠR tüm
aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur.
5450

—— • ——

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2013/442
KARAR NO : 2018/169
Çocukları FuhuĢa TeĢvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Ettirmek suçundan
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 22/03/2018 tarihli ilamı ile 227/2, 227/1
maddeleri gereğince 1 YIL 8 AY HAPĠS, 80 TL ADLĠ PARA, 3 YIL 4 AY HAPĠS cezası ile
cezalandırılan Ahmet ve Fatma oğlu, 01/07/1972 doğumlu, KahramanmaraĢ, Elbistan,
Küçükyapalak Mah./köy nüfusuna kayıtlı CUMA KURT tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ,
gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur.
5451

—— • ——

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2015/167
KARAR NO : 2016/471
Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı
29/09/2016 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ
GERĠ BIRAKILMASI NEDENĠYLE DENETĠMLĠ SERBESTLĠK (CMK 231/8) cezası ile
cezalandırılan Cemal ve Meryem oğlu, 01/01/1970 doğumlu, TALAL JAMAL TAOUZLAK tüm
aramalara rağmen bulunamamıĢtır.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur.
5452
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Enez Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
KARAR NO
MÜġTEKĠ

KATILAN
SANIK

SUÇ
SUÇ TARĠHĠ

: 2017/16
: 2018/15
HÜKÜM ÖZETĠ
: Munise KARAMAN, Mustafa ve Melek kızı,
03/08/1982 D.lu, Sütlüce Mah. Söz Sok. No: 22
TepebaĢı ESKĠġEHĠR'de oturur.
: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
: Sadık ġAHĠN, Salih ve Emine oğlu, 03/12/1956 D.lu,
Bezkese Mah. 1 ve 2. Sok. No: 11 Dalaman MUĞLA'da
oturur.
: KiĢiyi Hürriyetinden Yoksun kılma
: 14/12/2016

UYGULANAN KANUN MD : Türk Ceza Kanunu 109/1
VERĠLEN CEZA MĠKTARI : 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası
KARAR TARĠHĠ
: 15/02/2018
HÜKÜM: 1 - Sanık Sadık ġAHĠN'in müĢteki Munise KARAMAN'a yönelik "KiĢiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçunu iĢlediği sabit olduğundan, sanığın sübut bulan, eylemine
uyan, 5237 S. Türk Ceza Yasası'nın 109/1. maddesine göre 5237 S. Türk Ceza Yasası'nın 61.
maddesinde belirtilen suçun iĢleniĢ biçimi, suçun iĢlendiği yer ve zaman, sanığın kastının ağırlığı,
amaç ve saiki, suç konusunun önem ve değeri nedeni göz önüne alınarak ve takdiren ve
teĢdiden 2 YIL HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA,
2 - Dosya kapsamından anlaĢılan sosyal iliĢkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki
gözlemlenen davranıĢları, cezanın sanığın üzerindeki olası etkileri bir arada değerlendirildiğinde
sanığın cezasının yasadaki özel indirim nedenleri dıĢında daha da indirilmesi gerektiği
mahkememizce kabul edildiğinden 5237 S.TCY'nın 62/1. maddesi uyarınca sanığın cezasından
takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sonuçta sanığın 1 YIL 8 AY HAPĠS CEZASI ĠLE
CEZALANDIRILMASINA,
3 - Takdiren baĢkaca artırma ve eksiltmeye yer olmadığına,
4 - Sanık hakkında verilen hapis cezasının kısa süreli olmaması sebebiyle TCK 50/1
gereği SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRĠLMESĠNE KANUNEN YER OLMADIĞINA,
5 - Sanık hakkında suçun iĢlenmesinden sonra sanığın bir daha suç iĢlemeyeceği
konusunda mahkememizde kanaat oluĢmaması sebebiyle TCK'nun 51 maddesi uyarınca hapis
cezasının ERTELENMESĠNE YER OLMADIĞINA,
6 - Sanığın denetim süresinde kasıtlı suç iĢlemesi nedeniyle hakkında 5271 sayılı
CMK'nun 231. maddesinin uygulanmasına 231/8 uyarınca Kanunen yer olmadığına,
7 - Kasten iĢlemiĢ olduğu suç için hapis cezasıyla mahkûmiyetin yasal sonucu olarak
sanığın, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı
da dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nın 53/1. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) bentlerinde yazılı
haklardan, aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt
soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası
uyarınca mahkûm olduğu hapis cezasından koĢullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına,
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8 - Babaeski Asliye Ceza Mahkemesi'nin 25/11/2014 kesinleĢme, 12/03/2014 tarih,
2012/48 esas, 2014/99 karar sayılı kararı ile hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verildiği ve denetim süresi içerisinde yeniden kasıtlı bir suç iĢlendiği anlaĢılmakla, KARAR
KESĠNLEġTĠĞĠNDE ĠLGĠLĠ MAHKEMEYE ĠHBARDA BULUNULMASINA,
9 - Katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden
yürürlükte bulunan 2018 yılı AAÜT'ne göre 2.180,00 TL vekalet ücretinin sanıktan tahsili ile
katılana verilmesine,
10 - Mahkememizce yapılan 7 adet tebligat 87,50 TL tebligat gideri, 32,30 TL posta
gideri olan yargılama giderinin toplam 119,80 TL yargılama giderinin ve karar kesinleĢme
aĢamasına kadar dahil edilecek giderlerinde eklenmesi suretiyle bulunacak giderin karar
kesinleĢtiğinde sanıktan tahsil edilmesi için mal müdürlüğüne harç tahsil müzekkeresi
yazılmasına,
11 - Karar kesinleĢtiğinde karardan onaylı bir suretinin 5320 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunun Yürürlük ve Uygulama ġekli Hakkındaki Kanunun l6. maddesi uyarınca soruĢturmada
görevli kolluk birimine gönderilmesine,
Dair, sanığın, müĢtekinin, katılan kurum vekilinin yokluğunda; gerekçeli kararın sanığa,
müĢtekiye, katılan kurum vekiline tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek
dilekçe ile veya tutanağa geçirilecek beyanla Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde Ġstinaf yasa
yolu açık olmak üzere (aksi takdirde kararın kesinleĢerek infaza verileceği ihtaratı ile) verilen
karar açıkça okunup usulen anlatılmakla açık oturumda karar verildi.
5271 S. CMY.nın 35/1, 231/1 maddesi uyarınca, 232/6. maddesine uygun hüküm fıkrası
tutanağa geçirildi. Gerekçesi ana çizgileri ile anlatılarak hüküm açıklandı. Ġlgililerin karardan bir
örnek alabileceği bildirildi.
KiĢiyi Hürriyetin Yoksun Kılma suçundan verilen hükmün yukarıda adı geçen müĢteki
Munise KARAMAN'a tebliğ edilememiĢ olup, müĢteki Munise KAHRAMAN hakkında 7201
sayılı Tebligat Yasasının 28, 29 ve 30 maddeleri gereğince gıyabi kararın Resmi Gazete'de ilanen
tebliğine ve ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra gıyabi hükmün adı geçenlere tebliğ edilmiĢ
sayılmasına karar verildi.
5515

—— • ——

Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2012/79
KARAR NO : 2018/490
Görevi Yaptırmamak Ġçin Direnme ve Hakaret suçlarından Mahkememizin yukarıda esas
ve karar numarası yazılı 01/06/2018 tarihli ilamı ile;
Türk Ceza Kanununun 265/1, 125/1-3.a maddeleri gereğince cezalandırılması için
mahkememize açılan kamu davasının TCK-66/1-e maddesi gereğince DÜġÜRÜLMESĠNE karar
verilen Seıdov ve Emine oğlu, 1952 D.lu, RAFET SEIDOV AZIZOV tüm aramalara rağmen
bulunamamıĢ, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur.
5775
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2006/77
KATILAN
: GÜMRÜK ĠDARESĠ
SANIK
: HASSAN ZABET LAGHAEI, Alıakbar ve Mahsumı oğlu, 1975
doğumlu,
SUÇ
: Transit rejimi kurallarına aykırılık
SUÇ TARĠHĠ
: 16/02/2006
SUÇ YERĠ
: AĞRI/DOĞUBAYAZIT
KARAR TARĠHĠ : 15/05/2018
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında
transit rejimi kurallarına aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan
yargılama sonunda yabancı uyruklu sanık hakkında zamanaĢımı nedeni ile düĢme kararı verilmiĢ
olup, yabancı uyruklu sanığın tebligata elveriĢli adresi bulunmadığından gerekçeli kararın 7201
Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren
15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur.
5584

—————

ESAS NO
KATILAN
SANIK

: 2006/219
: GÜMRÜK ĠDARESĠ
: ABDULMACID UMRI KECENLANLU, Muhammed ve Melek
oğlu, 1976 doğumlu,
SANIK
: HASAN ENUSE, Gafur ve Hanı oğlu, 1969 doğumlu,
SANIK
: RAMAZAN UMRI KECENLANLU, Muhammed ve Melek oğlu,
1983 doğumlu.
SUÇ
: Gümrük kapısı harici mal ithali
SUÇ TARĠHĠ
: 09/05/2006
SUÇ YERĠ
: DOĞUBAYAZIT
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanıklar hakkında
Gümrük kapısı harici mal ithali suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan
yargılama sonunda yabancı uyruklu sanıklar hakkında zamanaĢımı nedeniyle düĢme kararı
verilmiĢ olup, yabancı uyruklu sanığın tebligata elveriĢli adresi bulunmadığından gerekçeli
kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ
sayılacağı ilan olunur.
5585

—————

ESAS NO
KATILAN
SANIK

: 2005/1028
: GÜMRÜK ĠDARESĠ,
: GHONCHEH SHKORIGAREHTAPEH, Shokrollah ve Basire
kızı, 1971 doğumlu,
SUÇ
: Transit rejimi kurallarına aykırılık
SUÇ TARĠHĠ
: 06/10/2005
SUÇ YERĠ
: AĞRI/DOĞUBAYAZIT
KARAR TARĠHĠ
: 15/05/2018
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında
transit rejimi kurallarına aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan
yargılama sonunda yabancı uyruklu sanık hakkında neticeten zamanaĢımı nedeni ile düĢme kararı
verilmiĢ olup, yabancı uyruklu sanığın tebligata elveriĢli adresi bulunmadığından gerekçeli
kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ
sayılacağı ilan olunur.
5586
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2006/277
KATILAN
: GÜMRÜK ĠDARESĠ
SANIK
: ĠSMAĠL DAVUDKHANCĠNĠKANLOU, Muhammed ve Telli
oğlu, 1987 doğumlu,
SUÇ
: Transit rejimi kurallarına aykırılık
SUÇ TARĠHĠ
: 10/08/2006
SUÇ YERĠ
: AĞRI/DOĞUBAYAZIT
KARAR TARĠHĠ
: 15/05/2018
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında
transit rejimi kurallarına aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan
yargılama sonunda yabancı uyruklu sanık hakkında neticeten zamanaĢımı nedeni ile düĢme kararı
verilmiĢ olup, yabancı uyruklu sanığın tebligata elveriĢli adresi bulunmadığından gerekçeli
kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ
sayılacağı ilan olunur.
5587

—————

ESAS NO
SANIK

: 2006/17
: NASSER JAEFAR POUR, Mohammad ve ġahraz oğlu, 1974
doğumlu,
SUÇ
: Transit rejimi kurallarına aykırılık
SUÇ TARĠHĠ
: 05/12/2005
SUÇ YERĠ
: DOĞUBAYAZIT
KARAR TARĠHĠ
: 15/05/2018
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında
transit rejimi kurallarına aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan
yargılama sonunda yabancı uyruklu sanık hakkında zamanaĢımı nedeni ile düĢme kararı verilmiĢ
olup, yabancı uyruklu sanığın tebligata elveriĢli adresi bulunmadığından gerekçeli kararın 7201
Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren
15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur.
5588

—— • ——

Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2016/741
KARAR NO : 2018/95
Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası
yazılı 20/02/2018 tarihli ilamı ile 79/1.a maddesi gereğince 2 YIL 7 AY 20 GÜN HAPĠS,
VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-e),
ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d), 120 TL
ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Esad ve Tersum oğlu, 1985 doğumlu, , , mah/köy nüfusuna
kayıtlı MUHAMMED HAYR EL HÜSEYĠN tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli
karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur.
5589

Sayfa : 100

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

Milas 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2011/361
KARAR NO : 2011/759
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası
yazılı 15/12/2011 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince beratine karar verilen Aldulhamıd ve
Mıhaıa oğlu, 1983 doğumlu, ALĠ ALABBAS tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli
karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur.
5590

—— • ——

Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2013/187
KARAR NO : 2015/384
Hırsızlık ve ĠĢyeri Dokunulmazlığını Ġhlal Etme suçlarından sanık Rubenin ve Nadia oğlu,
Tsageri 1972 doğumlu, Gürcistan vatandaĢı Shavlegi NEMSTSVERIDZE hakkında
mahkememizin 29/05/2015 tarihli ilamı ile,
"Hırsızlık" suçuna iliĢkin olarak TCK'nın 142/1.b, 143, 35, 62 maddeleri uyarınca 1 Yıl
6 Ay 22 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,
"ĠĢyeri Dokunulmazlığını Ġhlal Etme" suçuna iliĢkin olarak TCK.nın 116/2-4, 119/1.c,
62 maddeleri uyarınca 1 Yıl 11 Ay 10 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,
Kurulan kararlara iliĢkin HÜKMÜN TAKDĠREN AÇIKLANMASININ GERĠ
BIRAKILMASINA,
Karar verilmiĢ ancak verilen karar sanığın tüm adreslerinden aranmasına rağmen tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı T.K.nun 29. maddesi gereğince hükmün ilanen tebliğine karar
verilmiĢtir.
Kararın gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiĢ sayılması ve
süresi içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleĢeceği Ġlanen tebliğ olunur.
5591

—————

ESAS NO
: 2013/187
KARAR NO : 2015/384
Hırsızlık ve ĠĢyeri Dokunulmazlığını ihlal Etme suçlarından sanık Nurmani ve Etheri
oğlu, Tskaltubo 1980 doğumlu, Gürcistan vatandaĢı Mahkare Shvangıradze hakkında
mahkememizin 29/05/2015 tarihli ilamı ile,
"Hırsızlık" suçuna iliĢkin olarak TCK'nın 142/1.b, 143, 35, 62 maddeleri uyarınca l Yıl
6 Ay 22 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,
"ĠĢyeri Dokunulmazlığını Ġhlal Etme" suçuna iliĢkin olarak TCK.nın 116/2-4, 119/1.c,
62 maddeleri uyarınca 1 Yıl 11 Ay 10 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,
Kurulan kararlara iliĢkin HÜKMÜN TAKDĠREN AÇIKLANMASININ GERĠ
BIRAKILMASINA,
Karar verilmiĢ ancak verilen karar sanığın tüm adreslerinden aranmasına rağmen tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı T.K.nun 29. maddesi gereğince hükmün ilanen tebliğine karar
verilmiĢtir.
Kararın gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiĢ sayılması ve
süresi içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur.
5592
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İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2010/143
KARAR NO : 2017/363
Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası
yazılı 02/11/2017 tarihli ilamı ile 155/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Mehmet ve
Habibe oğlu, 14/09/1979 doğumlu, Kastamonu, Azdavay, Gültepe mah/köy nüfusuna kayıtlı
MURAT ÖZTÜRK tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve gerekçeli karar tebliğ edilememiĢ
olup,
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur.
5483

—— •• ——

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
ESAS NO
: 2017/17561
SUÇ
: Özel belgede sahtecilik
SUÇ T.
: 23.08.2011
SANIK
: Kenan GÖRÜR; (Dursun oğlu Nermin'den olma 22/04/1968 doğumlu)
Çınarlı Mahallesi Sağlıkçı Sokak Erciyes Apt No: 15 Merkez/
TEKĠRDAĞ adresinde ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ġzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
24/11/2014 gün ve 2013/851 E. 2014/710 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi
üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü
gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi
Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının BOZMA isteyen
17/12/2017 gün ve 11/2015/29476 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
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ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

2017/16682
Resmi Belgede Sahtecilik
26/02/2008, 13/11/2009
Ġsmet KÖKÇÜ; (Halil oğlu Asiye'den olma 13/10/1958 doğumlu)
Cumapazarı Uzun Çakmak Mah. No: 3/11 Kaynarca/Ġstanbul adresinde
ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Gebze 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
10/11/2014 gün ve 2012/215 E. 2014/935 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi
üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü
gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi
Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının ONAMA isteyen
29/11/2017 gün ve 11/2015/16842 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
200 GR ORGANĠK RĠZE VE 500 GR. ORGANĠK RĠZE ÇAYI ISIL YAPIġTIRMA BASKILI
BOBĠN SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - TeĢekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan
4.500 Kg. 200 Gr Organik Rize ve 6.500 Kg. 500 Gr. Organik Rize Çayı Baskılı Bobin (2 Kalem),
%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 Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığından
(RĠZE) 100,00- TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir.
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.07.2018 günü saat 14:30’a kadar Çay ĠĢletmeleri
Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak
Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün
saat 14.30’da açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır.
9 - Ġhale en az 1 kalemin tamamına teklif vermek Ģartıyla, kalem bazında kısmi teklife açıktır.
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.
5701/1-1
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MUHTELĠF HURDA MALZEMELER SATILACAKTIR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı’na ait THK Etimesgut Meydan ĠĢletme
Müdürlüğü’nde (Etimesgut/ANKARA) bulunan muhtelif miktardaki galeri içi hurda malzemeleri
kapalı zarf acık artırma ile satılacaktır hurdalar bulunduğu yerde görülerek satıĢı 16 Temmuz
2018 Pazartesi günü saat: 14.30’da ihale edilecektir.
2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar THK Genel BaĢkanlığı (Opera/ANKARA) adresine vereceklerdir.
3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 50,00 TL KarĢılığında THK Genel BaĢkanlığı
veznesinden veya Malzeme Yönetimi Direktörlüğü (Opera /ANKARA) adresinden temin
edebilirler.
4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel : THK Genel BaĢkanlığı (0312) 303 73 79
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70 ADET KOMPOST MAKĠNASI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 70 adet
kompost makinası teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek
Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka
hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte, teknik Ģartnamesinin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 17.07.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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LĠSANS VE YAZILIM GÜNCELLEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı Lisans ve Yazılım
Güncellemesi teknik Ģartnamesine ve teknik Ģartnamesinde belirtilen marka/modellerine uygun
olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte Ģartnamesi, markası, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 18/07/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve
teknik Ģartnamesinde belirtilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun
olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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1000 ADET TARAYICI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı ihtiyacı
1000 adet Tarayıcı teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek
Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartname, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 20/07/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik
Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat
ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine
iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat
verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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4 KALEM MUHTELĠF CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Meram Tıp Fakültesi
Hastanesi BaĢhekimliği ihtiyacı "4 Kalem Muhtelif Cihaz‖ Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile
ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde
belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı
alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis
banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf – iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 18/07/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına
belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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YG - AG ELEKTRĠK ġEBEKESĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi (I. Etap) alanına ait,
YG - AG elektrik Ģebekesi yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli
olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale
edilecektir.
1 - Ġdarenin Adresi
: Cumhuriyet Mah. ġehit N. Cinsoy Sokak 60. Yıl
ĠĢhanı No: 2 Merkez/ÇANKIRI
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: YG-AG Elektrik ġebekesi ve Kamera Sistemi
Yapım ĠĢi
b) Yapılacağı yer
: Çankırı Yakınkent
c) ĠĢe baĢlama tarihi
: SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren
en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe
baĢlanacaktır.
d) ĠĢin süresi
: 31/10/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) KeĢif Bedeli (2018 TedaĢ B.F. ile) : 8.756.000 TL
f) Geçici Teminatı
: 612.920 TL
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu
Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 24/07/2018 - Saat 10.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi.
4) ĠĢ Deneyim Belgesi.
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde
gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az %80’ i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye
yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de
sunulması gerekmektedir
ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo
indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG - OG dağıtım Ģebekesi
veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir.
ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer
iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan
alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan
teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.
D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; 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 beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname.
G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.
Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) Ġç Zarf.
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat
155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen
gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler
dikkate alınmaz.
Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında
veya Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Cumhuriyet
Mah. ġehit N. Cinsoy Sokak 60. Yıl ĠĢhanı No: 2 Merkez/ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya
350 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir.
Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim
günü olmalıdır.
10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi
kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.
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YG-AG ELEKTRĠK ġEBEKESĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG
elektrik Ģebekesi yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere
iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin Adresi
: Hükümet Cad. Artuklu ĠĢhanı Kat: 6 No: 12 Mardin
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: YG-AG Elektrik ġebekesi Yapım ĠĢi
b) Yapılacağı yer
: Mardin
c) ĠĢe baĢlama tarihi
: SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren
en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe
baĢlanacaktır.
d) ĠĢin süresi
: 30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) KeĢif Bedeli (2018 TedaĢ B.F. ile) : 5.349.300 TL
f) Geçici Teminatı
: 374.451 TL
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu
Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 26/07/2018 - Saat 10.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi.
4) ĠĢ Deneyim Belgesi.
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde
gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye
yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de
sunulması gerekmektedir
ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo
indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi
veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir.
ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer
iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; 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 beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname.
G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.
Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) Ġç Zarf.
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat
155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen
gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler
dikkate alınmaz.
Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında
veya Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Hükümet Cad. Artuklu
ĠĢhanı Kat: 6 No: 12 MARDĠN adreslerinde görülebilir veya 350 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir
Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim
günü olmalıdır.
10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi
kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.
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ID FAN VE KÖMÜR BESLEME AKTÜATÖRLERĠNĠN
TEMĠNĠ VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme
Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası

: 2018/333574

ĠĢin Adı

: 2 Adet ID Fan Aktüatörü ve 3 Adet Kömür Besleme
Aktüatörünün Temini ve Montajı.

Ġhale Türü - Usulü

: Mal Alımı - Açık Ġhale Usulü

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor
ve Asit Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü 600 Evler Mah.
Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESĠR

b) Telefon ve faks numarası

: Tel: 0 266 721 31 00 - 0 266 721 31 25

c) Ġhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : www.etimaden.gov.tr
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 2 Adet ID Fan Aktüatörü ve 3 Adet Kömür Besleme
Aktüatörünün Temini ve Montajı.

b) Teslim [yeri/yerleri]

: Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor
ve Asit Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü Bandırma/
Balıkesir

c) Teslim [tarihi/tarihleri]

: SözleĢmenin imzalanmasına müteakip 100 (YÜZ)
Takvim Günü

3 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı yer

: Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor
ve Asit Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü 600 Evler Mah.
Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESĠR

b) Tarihi ve saati

: 24.07.2018 - 14.00

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1.1. ġekli ve içeriği Ģartname ekinde yer alan teklif mektubunu,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kiĢi olması halinde ilgisine göre, tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

Sayfa : 112

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Ġstekli adına vekaleten iĢtirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiĢ vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak
edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
4.1.5. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde iĢ ortaklığı beyannamesini,
4.1.6. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
4.1.7. Ġstekliler teklif dosyalarına, teklif ettikleri vanalara ait tüm teknik bilgileri gösteren
belgeleri (katalog vs.) eklemeli ve bu belgelerde teklif ettikleri vana modellerini iĢaretlemelidir.
4.2. Ġhaleye ĠĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2. maddesinde yer alan belgelerin ayrı
ayrı sunulması zorunludur.
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
5 - Ġhale dokümanı, Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit
Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESĠR
adresinde ve Kurumumuz web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 75,00 TL bedel
karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur. Ġhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta
veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 95,00 TL doküman bedelini T.C. Ziraat
Bankası Bandırma ġubesi nezdindeki TR150001000048377122455529 no’lu hesaba yatırmak
zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, TC kimlik/vergi
kimlik numarası bilgisini içeren ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına
iliĢkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak TeĢekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya
posta yoluyla bildirecektir. TeĢekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını
gönderir. Dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da eksik olmasından dolayı
TeĢekkül hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz.
6 - Teklifler 24.07.2018 Salı günü, saat 14.00’e kadar Eti Maden ĠĢletmeleri Genel
Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü Evrak HaberleĢme ve ArĢiv
ĠĢleri Sorumlusuna elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza
ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp
TeĢekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
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ERZURUM DEPO MÜDÜRLÜĞÜNE 1 TAKIM 4X30 TON KAPASĠTELĠ LOKOMOTĠF VE
VAGON KALDIRMA KRĠKOSU VE SEHPALARI SATIN ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2018/333107
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD TaĢımacılık A.ġ Sivas Araç Bakım Servis
Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-71983 0 346 221 19 00
c) Elektronik Posta Adresi
: sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr
2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: 1 Takım 4x30 Ton Kapasiteli Lokomotif ve Vagon
Kaldırma Krikosu ve Sehpaları alım ĠĢi.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli/Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiĢtir.
4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve
Hizmet Alımı Ġhale Komisyon bürosuna (GiriĢ kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) 01/08/2018 günü saat
14:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. Ġhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte
toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu oda)
5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve
Hizmet Alımı Ġhale Komisyon bürosunda (GiriĢ kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye
teklif verecek Firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; Ġhale doküman bedeli
TeĢekkülümüz Banka Hesap Numaralarına 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla Mal ve
Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu ġefliğinden (GiriĢ kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
5960/1-1
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BALAST SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2018/333519
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 4. Bölge Müdürlüğü Muhsin
Yazıcıoğlu Bulvarı Ġstasyon Caddesi No: 1 - SĠVAS
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 - 0 346 2237677
c) Elektronik Posta Adresi
: 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: Hanlı istasyonu teslimi 30.000 m³ balast
satın alınacaktır.
3 - Yukarıda belirtilen alım Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü
ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Ġhale Komisyon ġefliğine (3. kat 325
nolu oda) 30/07/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. Ġhale yukarıda
belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 113 nolu oda)
5 - Ġhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Ġhale Komisyonu ġefliğinde (3. kat
325 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup; Ġhale doküman bedeli TeĢekkülümüz veznesine 300,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla
Ġhale Komisyonu ġefliğinden (3. kat 325 nolu oda) temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
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Sayfa : 114

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 115

Sayfa : 116

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 117

Sayfa : 118

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 119

Sayfa : 120

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 121

Sayfa : 122

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 123

Sayfa : 124

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 125

Sayfa : 126

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 127

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠKLER
2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL olan, aĢağıda isimleri ve ihdas bölgeleri
yazılı bulunan MUHDES ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE
ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları
gerekmektedir.
Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Ġlan olunur.
1 - Ereğli (Zonguldak) BeĢinci Noterliğinin; Suphi Konak Caddesinin ġehit Rıdvan
Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak, devamında 1. Abalı Sokak, 2. Abalı Sokak ve 2. Abalı
Sokağın Abalı Cami ile kesiĢtiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi Konak
Caddesi ve 2.Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
2 - Salihli Dördüncü Noterliğinin; Belediye Caddesinin 18. Sokakla kesiĢtiği yerden
baĢlayarak 718. Sokakla kesiĢtiği yere kadar olan kısmı ile Site Caddesinin Abay Bulvarı ile
kesiĢtiği yerden baĢlayarak 18. Sokakla kesiĢtiği yere kadar, ayrıca Abay Bulvarının Site
Caddesiyle kesiĢtiği yerden baĢlayarak Kurudere Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan kısım
içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun
bir yerde,
3 - Van Sekizinci Noterliğinin; Hacıbekir Caddesinin ġabaniye ve Doğu Caddesiyle
kesiĢtiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu
kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
6010/1-1
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MÜNHAL NOTERLĠKLER
2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000. TL olan, aĢağıda isimleri ve ihdas bölgeleri
yazılı bulunan MUHDES ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE
ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları
gerekmektedir.
Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Ġlan olunur.
1 - Aksaray Yedinci Noterliğinin; 33. caddenin D750 Karayolu ile kesiĢtiği yerden
baĢlayarak D750 Karayolundan devamla anılan Karayolunun Cumhuriyet Bulvarı ile kesiĢtiği yer,
Cumhuriyet Bulvarından devamla bu Bulvarın ġehit Mehmet Ali Demir Caddesi ile kesiĢtiği yer,
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ġehit Mehmet Ali Demir Caddesinden devamla bu Caddenin 33. Cadde ile kesiĢtiği yer ve 33.
Caddeden devamla bu Caddenin baĢlangıçtaki D750 Karayolu ile kesiĢtiği yer ile çevrili alanda
ve çerçeve Cadde ve Bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun
bir yerde,
2 - Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; ġinasi KurĢun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiĢtiği
yerden baĢlayarak Bağlariçi 4. Sokak ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan
cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
3 - Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Abdi Ġpekçi Caddesinin Hacı Bayram Türkoğlu
Bulvarıyla kesiĢtiği yerden baĢlayarak Ġstasyon Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olmak üzere,
Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı tarafından giriĢe göre Abdi Ġpekçi Caddesinin sağ tarafı
ile bu bölüme açılan sokakların 25 metre derinliklerinde yine, Abdi Ġpekçi Caddesiyle kesiĢtikleri
yerlerden baĢlayarak, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı, ġehit Polis Necati Keskin Bulvarı ve
Ġstasyon Caddesinin Fevzi Çakmak Caddesine kadar olan bölümlerine kadar olan alanda cadde ve
bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
4 - Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiĢtiği
yerden baĢlayarak PınarbaĢı Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme
açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
5 - Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Sümerbank Caddesinin FevzipaĢa Caddesi ile
kesiĢtiği noktadan baĢlayarak, FevzipaĢa Caddesinden devamla 75. Bulvarının Yeni Çevre Yolu
ile kesiĢtiği noktadan Yeni Çevre Yolunun devamı ile Dede Korkut Caddesinin Sümerbank
Caddesi ile kesiĢtiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun
bir yerde,
6 - Iğdır Üçüncü Noterliğinin; ġamil Caddesinin 509.Sokakla kesiĢtiği yerden baĢlayarak
509.Sokaktan devamlabu Sokağın Hal Sokak ile kesiĢtiği yer, Hal Sokaktan devamla bu Sokağın
IĢın Caddesi ile kesiĢtiği yer, IĢın Caddesinden devamla bu Caddenin Fevzi Çakmak Caddesini
keserek Bayındır Caddesi ile kesiĢtiği yer, Bayındır Caddesinden devamla bu Caddenin Ġskender
Iğdır Caddesi ile kesiĢtiği yer, Ġskender Iğdır Caddesinden kuzeydoğuya doğru devamla bu
Caddenin Çevre Yolu ile kesiĢtiği yer, Çevre Yolundan devamla bu Yolun Sanayi Sokak ile
kesiĢtiği yer, Sanayi Sokaktan devamla bu Sokağın Ġlham Aliyev Caddesi ile kesiĢtiği yer, Ġlham
Aliyev Caddesinden devamla bu Caddenin Nihat Polat Caddesi ile kesiĢtiği yer, Nihat Polat
Caddesinden devamla bu Caddenin ġamil Caddesiyle kesiĢtiği yer ve ġamil Caddesinin
baĢlangıçtaki 509. Sokak ile kesiĢtiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
7 - KemalpaĢa Dördüncü Noterliğinin; Ġzmir Caddesinin Kirazlı Caddesi ve 5005 Sokakla
kesiĢtiği yerden baĢlayarak 134. Sokak ile (Halk Eğitim Merkezi) kesiĢtiği yere kadar olan
bölümünde Caddenin her iki yönünde 50 metre derinliklerinde ayrıca Kirazlı Caddesinin Ġzmir
Caddesi ve 92.Sokakla kesiĢtiği yerden baĢlayarak 134. Sokak ile kesiĢtiği yere kadar olan
bölümünde Caddenin her iki tarafında 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
8 - KeĢan Üçüncü Noterliğinin; KurtuluĢ Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiĢtiği
yerden baĢlayarak Beğendik Caddesi ve PaĢa Yiğit Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümü
üzerinde ve KurtuluĢ Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
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9 - KırĢehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin ġehit Ahmet Doğangün
Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiĢtiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-KırĢehir yolu) ile
kesiĢtiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre
derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
10 - KuĢadası BeĢinci Noterliğinin; KuĢadası 3. ve 4. Noterliklerinin ihdas alanlarından
çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının; Beyazgül Sokakla kesiĢtiği yerden baĢlayarak
Turgut Özal Bulvarı ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Adliye Binası tarafı)
üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde ve Turgut Özal
Bulvarının Gülhan Arın Bulvarı ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak Devrim Sokak ile kesiĢtiği yere
kadar olan bölümünde her iki tarafta 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
11 - Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1. Caddenin Üçyol ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak, 1.
Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümünde ve her iki
cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
12 - Niğde BeĢinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile
kesiĢtiği yerden baĢlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleĢtiği yere kadar olan bölümünde,
buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleĢtiği yere kadar
olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın Ġkizler Sokak ile kesiĢtiği yere kadar olan
kısmında, Ġkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar
olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleĢtiği yere
kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca
Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiĢtiği yere
kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
13 - Rize BeĢinci Noterliğinin; ġehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki
Ġtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, bu Sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes
Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde Ġtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiĢtiği
kavĢaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu
Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve
Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen
bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
14 - Tekirdağ Altıncı Noterliğinin; Atatürk Bulvarının PeĢtemalcı Caddesi ile kesiĢtiği
yerden baĢlayarak PeĢtemalcı Caddesinden devamla bu caddenin Tintinpınar Caddesi ve Fethiye
Sokakla kesiĢtiği yere kadar, Fethiye Sokaktan devamla bu sokağın Vali Konağı Caddesi ile
kesiĢtiği yere kadar, Vali Konağı Caddesinden devamla Vali Konağı Caddesinin Atatürk Bulvarı
ile kesiĢtiği yere kadar, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın baĢlangıç noktası olan
PeĢtemalci Caddesi ile kesiĢtiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve sokaklar
üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
15 - Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından baĢlamak üzere
Piyaleoğlu Caddesinin Muallim Ġsmail Hakkı Sokakla kesiĢtiği yere kadar, Piyaleoğlu Caddesi
üzerinde, Halis Kavak Meydanından baĢlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim Ġsmail Hakkı
Sokakla kesiĢtiği yere kadar Atatürk Bulvarı üzerinde ve Muallim Ġsmail Hakkı Sokağın Atatürk
Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesi ile kesiĢtiği kısım üzerinde, ayrıca Halis Kavak Meydanından
baĢlamak üzere Demirel Sokağın Türkmen Yolu ile kesiĢtiği yere kadar olan Demirel Sokağı
üzerinde ve bu cadde ve sokakların her iki tarafında ve bu cadde ve sokaklara açılan sokakların
100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
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16 - UĢak Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Mehmet Topaç Bulvarı ile kesiĢtiği
yerden baĢlayıp Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmı üzerinde, Mehmet
Topaç Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi dahil Atatürk Bulvarına bu aralıkta açılan sağlı-sollu
cadde ve sokakların ilk 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
6011/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLĠKLER
2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000-TL olan, aĢağıda isimleri ve ihdas alanları
yazılı bulunan MUHDES ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE
ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları
gerekmektedir.
Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Ġlan olunur.
1- Amasya Dördüncü Noterliğinin; Kuzeyde Mehmet Varinli Caddesinin Terminal
Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlamak üzere Mehmet Varinli Caddesi ve devamı olan Atatürk
Caddesinden devamla kuzeybatı istikametinde bu caddenin GümüĢlü Camii kavĢağına kadar olan
kısımlarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
2 - Batman Yedinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarı ile Ahmet Necdet Sezer Bulvarının
kesiĢtiği Havaalanı kavĢağından baĢlamak üzere Ahmet Necdet Sezer Bulvarı ve Türkiye
Petrolleri A.O. Bulvarının Körük KavĢağı ile kesiĢtiği noktaya kadar olan ve bulvar boyunca sağlı
sollu ve bu bulvarlara açılan cadde ve sokakların 100 metre iç kısımlarını da kapsayacak Ģekilde,
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
3 - ÇarĢamba Üçüncü Noterliğinin; Kuzeyde Samsun-Ordu Karayolunun Kavaklıdere
Sokakla kesiĢtiği yerden baĢlayarak Gelincik Sokakla kesiĢtiği yer, buradan Gelincik Sokaktan
güneye doğru devamla bu sokağın Limon Sokak ile kesiĢtiği yer, Limon Sokak boyunca batıya
doğru devamla bu Sokağın Cevizli Sokak ile birleĢtiği yerden devamla Hanımeli Sokakla kesiĢtiği
nokta, batıda Cevizli Sokakla Hanımeli Sokağın kesiĢtiği noktadan kuzeye doğru devamla 418.
Sokak ile Kavaklıdere Sokağın birleĢtiği nokta, devamla Kavaklıdere Sokağın baĢlangıçtaki
Samsun-Ordu Karayolu ile kesiĢtiği yer ile çevrili alanda, diğer noterlikle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
4 - Fatsa Üçüncü Noterliğinin; Samsun Ordu Karayolunun Rıza Dizdaroğlu Sokak ile
kesiĢtiği yerden baĢlayarak Fiskobirlik Sokak ile kesiĢtiği yer, Fiskobirlik Sokaktan devamla bu
Sokağın Sevgi Caddesi ile kesiĢtiği yer, Sevgi Caddesinden devamla bu Caddenin Rıza
Dizdaroğlu Sokakla kesiĢtiği yer, Rıza Dizdaroğlu Sokaktan devamla bu Sokağın baĢlangıçtaki
Samsun Ordu Karayoluyla kesiĢtiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
5 - Giresun Dördüncü Noterliğinin; Ġnönü Caddesinin Cemal Gürsel ve Orhan Yılmaz
Caddelerinin kesiĢtiği kavĢaktan baĢlayarak batıya doğru Ġnönü Caddesi boyunca, bu Caddenin
güney tarafında (dağ tarafında) bulunan Cadde ve Sokakların derinliklerinde ve yine Ġnönü
Caddesinin kuzey tarafında bu Caddeye paralel açılan ġebboy Sokak, Kına Sokak ve YetmiĢiki
Evler Sokaklar ve Ġnönü Caddesine dik açılan HurĢit Ağa Sokak ve Petunya Sokakların 17 metre
derinliklerinde Ġnönü Caddesi boyunca ve Ġnönü Caddesinin her iki tarafında olmak üzere, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
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6 - Ġnegöl Yedinci Noterliğinin; Bursa istikametinden gelip Ankara Asfaltından Ġnegöl
merkezine giriĢ yapılan Osmaniye Mahallesi Ġstiklal Caddesinin YeĢil Bursa Caddesiyle kesiĢtiği
yerden baĢlayarak Pamuk Sokakla kesiĢtiği yere kadar olan kısmında ve kısma sağlı-sollu açılan
cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
7 - Kızıltepe BeĢinci Noterliğinin; Vatan Caddesinin tamamı ile devamında Mardin
Caddesinin üzerinde bulunan Kızıltepe Devlet Hastanesine kadar olan kısmın her iki tarafında,
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
8 - Reyhanlı Ġkinci Noterliğinin; Atatürk Caddesi ile ġemsettin Mursaloğlu Caddesinin
kesiĢtiği eski Reyhanlı Adliyesi ile Reyhanlı Belediye Binasının önündeki kavĢaktan baĢlayarak,
Atatürk Caddesinin ġehit Cüneyt Güder ve Mahmut Ekmen Caddesi ile kesiĢtiği kavĢağa kadar
olmak üzere Atatürk Caddesi üzerinde ve kısma açılan sağlı-sollu cadde ve sokakların 150 metre
derinliklerine de inilmek suretiyle belirlenen alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
9 - Serik BeĢinci Noterliğinin; Serik Caddesinin Prof. Dr. YaĢar Uçar Caddesiyle kesiĢtiği
yerden baĢlayarak, Prof. Dr. YaĢar Uçar Caddesinden devamla bu Caddenin Çopuroğlu Caddesi
ile kesiĢtiği yer, Çopuroğlu Caddesinden devamla bu Caddenin Dr. Baki Özpınar (RüĢtü Reçber)
Caddesiyle kesiĢtiği yer, Dr. Baki Özpınar (RüĢtü Reçber) Caddesinden devamla bu Caddenin
Serik Caddesiyle kesiĢtiği yer ve Serik Caddesinden devamla bu Caddenin baĢlangıçtaki Prof. Dr.
YaĢar Uçar Caddesiyle kesiĢtiği yer ile çevrili alanda ve çerçeve caddelerden Serik Caddesinde
kuzey yönünde tek cepheli, diğer cadde ve sokaklarda ise çift cepheli olacak Ģekilde, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
10 - Siverek Üçüncü Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin, Ġnönü Bulvarı ve Cumhuriyet
Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak Hacı Yusuf Sami Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan
kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50'Ģer metre derinliklerinde,
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
11 - Sorgun Ġkinci Noterliğinin; Ankara Bulvarının (Ankara-Sivas Karayolunun) Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi ile kesiĢtiği noktadan baĢlayarak, Cumhuriyet Caddesi ile kesiĢtiği noktaya
kadar Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin her iki yakasına
açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,
12 - Terme Ġkinci Noterliğinin; Batıda Terme Çayı üstündeki batıya tek yön gidiĢ olan
saat Kulesine giden köprünün karaya birleĢtiği batıdaki ucundan baĢlamak üzere doğuya devamla
Çağlayan Caddesi boyunca ve devamında Ünye Caddesi boyunca Samsun Ordu Karayolunun
kesiĢtiği noktaya kadar geliĢ gidiĢ istikametinde Caddenin her iki tarafında, diğer noterlikle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
13 - Torbalı BeĢinci Noterliğinin; Alpkent Mahallesinde Metropolis Bulvarının Ġzmir Aydın Asfaltı ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak, 5086 Sokakla kesiĢtiği yere (Tren yolu üst geçidine
kadar) kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre
derinliğine kadar olan yerlerde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
6012/1-1

—————

YeĢilyurt (Malatya) (Kapatılan) Asliye Hukuk Mahkemesinin 1986/157 Esas, 1988/1
Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp
veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında
Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve
anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
5933/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/1/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/2/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/3/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/4/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/5/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/6/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/7/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/8/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/9/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/10/1-1

Sayfa : 142

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/11/1-1

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 143

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/12/1-1

Sayfa : 144

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/13/1-1

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 145

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/14/1-1

Sayfa : 146

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/15/1-1

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 147

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/16/1-1

Sayfa : 148

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/17/1-1

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 149

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/18/1-1

Sayfa : 150

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/19/1-1

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 151

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/20/1-1

Sayfa : 152

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/21/1-1

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 153

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/22/1-1

Sayfa : 154

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/23/1-1

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 155

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/24/1-1

Sayfa : 156

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/25/1-1

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 157

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/26/1-1

Sayfa : 158

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/27/1-1

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 159

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/28/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/29/1-1
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Sayfa : 161

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/30/1-1

Sayfa : 162

RESMÎ GAZETE

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/31/1-1
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Sayfa : 163

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/32/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/33/1-1
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Sayfa : 165

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/34/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/35/1-1
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Sayfa : 167

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/36/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/37/1-1
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Sayfa : 169

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/38/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/39/1-1
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Sayfa : 171

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/40/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/41/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6048/42/1-1
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI - YÜKSEKÖĞRETĠM KURUL
BAġKANLIĞI

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ
REKTÖRLÜĞÜ

Ġl/Ġlçe

ANTALYA / KONYAALTI

Adresi

DUMLUPINAR BULVARI
KAMPUS / ANTALYA

Tel-Faks

0242 310 1613 / 0242 227 4443

Posta Kodu

07010

E-Mail

ihale@akdeniz.edu.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

KOLEKTĠF AKDENĠZ YÖN. DAN.
ĠNġ. TUR. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.

Adı/Unvanı

Çağlayan Mah. 2055 Sok. No: 39-41

Adresi

MuratpaĢa/ANTALYA

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

5750458048 Antalya Kurumlar V.D.

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Antalya

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

85212

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6025/1-1
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Sayfa : 175

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:
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.
6021/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
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.
6055/1-1

7 Temmuz 2018 – Sayı : 30471
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Sayfa : 177

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
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.
6054/1-1

Sayfa : 178
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
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.
6053/1-1
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Sayfa : 179

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
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.
6052/1-1

Sayfa : 180
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
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.
6051/1-1
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Sayfa : 181

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
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.
6050/1-1

Sayfa : 182
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
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.
6049/1-1
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Sayfa : 183

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
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.
5998/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
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.
5999/1-1
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Sayfa : 185

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
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.
6000/1-1

Sayfa : 186
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
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.
6001/1-1
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 187

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
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.
6002/1-1

Sayfa : 188
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
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.
6003/1-1
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Sayfa : 189

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Ankara'da kurulmuĢ olan Arif Nevin Tamaç Sağlık ve Eğitim Vakfı, Ankara 25. Asliye
Hukuk Mahkemesinin 02.02.2018 tarihli tavzih kararlı, 13.03.2018 tarihinde kesinleĢen,
28.11.2017 tarihli ve E: 2016/537, K: 2017/394 sayılı kararına istinaden dağılmıĢtır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
6027/1-1

—————

VAKFIN ADI: Argüden YönetiĢim Akademisi Vakfı.
VAKFEDENLER: Dr. Recep Yılmaz ARGÜDEN, ARGE DanıĢmanlık A.ġ.
VAKFIN ĠKAMETGÂHI: ĠSTANBUL.
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE
NO’SU: Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/06/2018 tarihinde kesinleĢen 24/04/2018
tarihli ve E: 2018/129, K: 2018/334 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Daha kaliteli bir yaĢam ve sürdürülebilir bir gelecek için kurumlara
duyulan güvenin artırılmasını sağlamak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (AltmıĢbin) Nakit.
YÖNETĠM KURULU: Prof. Dr. Metin ÇAKMAKÇI, Fatma Pınar ILGAZ, Gizem Pembe
ARGÜDEN, Dr. Recep Yılmaz ARGÜDEN, Dr. Erkin ERĠMEZ.
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyet’in belirleyeceği bir veya birden fazla
vakfa veya kuruluĢa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
6028/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Gazelle Energy Ltd. F17-b4 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için
27.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin
14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
5945/1-1

—————

Gazelle Energy Ltd. F17-c1 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için
27.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin
14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
5946/1-1

—— • ——

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik
Değerlendirme Yönergesi uyarınca alınmak üzere 03.07.2018 tarih ve 30467 sayılı Resmi
Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Dr. Öğr.
Üyesi kadrosu ile ilgili düzeltmedir.
Ġlgililere duyurulur.
Kadro
Bölümü
Anabilim Dalı
Unvanı
Adet Der
Açıklama
UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU
Biyoloji alanında doktora yapmıĢ
Organik Tarım Organik Tarım
Dr. Öğr.
1
5 olmak ve bitki ilaç etkileĢimleri
ĠĢletmeciliği
ĠĢletmeciliği
Üyesi
ile ilgili çalıĢmaları olmak
6024/1-1
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 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 Hukuk Fakültesi, Ġktisadi ve
Ġdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi,
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesine çeĢitli alanlarda;
8 Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Profesör, kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve
yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna baĢvuracakların
doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri
gerekmektedir.
Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve
yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna baĢvuracakların
doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri
gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren
belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve
çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.
BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent
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. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden
öğrenilecektir.
Duyurulur.
Fakülte / Yüksekokul
Hukuk Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi

Bölüm / Program
Ceza ve Ceza
Muhakemesi Hukuku
Anabilim Dalı

Öğretim
Üyesi
1

Alan
Ceza ve Ceza
Muhakemesi
Hukuku
Uluslararası
ĠliĢkiler

Ek Açıklamalar
Doçent

Uluslararası ĠliĢkiler

1

Grafik Tasarım

1

Grafik Tasarım

Doktor Öğretim
Üyesi

Grafik Tasarım

1

Grafik Tasarım,
Plastik Sanatlar

Doçent

Tarih

1

Tıp Tarihi ve Etik

1

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

ĠĢletme Mühendisliği

1

Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu

HemĢirelik

1

Güzel Sanatlar
Fakültesi
Fen - Edebiyat
Fakültesi
Tıp Fakültesi

Doçent

Doktor Öğretim
Üyesi
Tıp Tarihi ve Etik
Profesör
ĠĢletme
Mühendisliği,
Doktor Öğretim
Endüstri
Üyesi
Mühendisliği
Doktor Öğretim
HemĢirelik
Üyesi
5947/1-1
Yakınçağ Tarihi
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa

BAKANLAR KURULU KARARI
2018/12007 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine
Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

1

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere

13

ATAMA KARARLARI
–– Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait
Atama Kararları

14

YÖNETMELİKLER
–– Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette
Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
–– Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun
Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait
Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

15
16
18
21
22
78
78
79
80
80

ANA STATÜ
–– İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair
Ana Statü

81

TEBLİĞLER
–– 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri
Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Temmuz İstatistikleri Hakkında
Tebliğ
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 388)

85
91

YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 2 ve 5. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

93

NOT: 6/7/2018 tarihli ve 30470 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük
Değerleri

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

95
102
127
204

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 70 Kr

