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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE TAPU
SİCİLİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİN YAPILMASINDA UYULACAK

USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadastro
Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin adı “Kadastro Güncelleme Yönetmeliği” ola-
rak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kadastrosu veya tapulaması yapılmış yer-

lerde, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesi kapsamında yapı-
lacak kadastro güncelleme çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine iliş-

kin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uy-
gulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki
sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritalarının tekrar düzenlenmesi
ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılmasında uyulacak usul ve esasları ve 3402 sayılı
Kanunun ek 1 inci maddesine göre sayısallaştırma çalışmaları yapılacak köy ve mahalle bi-
rimlerinde, bu Yönetmeliğe göre işlemlere tabi tutulması gereken parsellerin çalışmaları ile
3402 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi kapsamındaki çalışmaların birlikte yapılmasının
sağlanmasını kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun

22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi, 4 üncü fıkrası ve 47 nci maddesinin (M) bendine
dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h), (o) ve (ö)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (r) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“h) Geçerli sınır: Paftası ile teknik belgelerinde hata bulunmaması halinde bu belgelere
göre oluşturulan sınırı veya paftası ile teknik belgelerinde hata bulunması halinde hatanın pafta
tersimatı ve/veya hesaplama hatasından kaynaklanıyor ise, bu hataları giderildikten sonra teknik
belgelerine göre oluşturulan sınırı,”

“o) Kadastro güncelleme alanı: Paftaların, bu Yönetmelik kapsamında uygulamaya tâbi
tutulacak olan en az bir mevki veya ada bazındaki bölümünü veya en az dış sınırları teknik
belgeleriyle uyumlu sabit ve/veya geçerli sınırla çevrili parsel grubundan oluşan bölümünü,

ö) Kadastro güncelleme ekibi: 3402 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre oluşturulan
ekibi,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kadastro güncelleme alanının belirlenmesi
MADDE 5 – (1) 2 nci maddede sayılan hususlardan birinin varlığı halinde, kadastro

güncelleme alanı; kadastro müdürlüğünce resen veya talep üzerine belirlenir ve bu şekilde be-
lirlenen alanlar listelenir.

(2) Tapulama veya kadastrodan sonra idari sınırlarda meydana gelen değişiklikler, lis-
telerin hazırlanması sırasında dikkate alınır ve sicillerin bunlara göre oluşturulması sağlanır.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Kadastro güncelleme alanının programa alınması
MADDE 6 – (1) Kadastro müdürlüğünce hazırlanan listeler, bağlı olduğu Bölge Mü-

dürlüğü aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.
(2) Listelerde yer alan kadastro güncelleme alanları, Genel Müdürlükçe uygun görül-

mesi halinde onaylanır.
(3) Onaylanan kadastro güncelleme alanları, kadastro müdürlüğünce bu Yönetmelik

kapsamında çalışma yapılmak üzere yıllık iş programına alınır. 3402 sayılı Kanunun ek 1 inci
maddesine göre kısmen veya tamamen sayısallaştırma çalışmaları yapılacak köy veya mahalle
birimleri ise, bu köy veya mahalle birimlerinde 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsa-
mında kadastro güncelleme çalışmasına tabi tutulması gereken parsellerin bu Yönetmeliğe göre
yapılacak çalışmalarıyla birlikte yapılmak üzere yıllık iş programına alınır.

(4) 3402 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre kısmen veya tamamen sayısallaştırma
çalışmaları yapılmak üzere iş programına alınan köy ve mahalle birimlerinde, çalışmalar es-
nasında; parsellerin tamamının, 3402 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında işleme
tabi tutulması gerekmesi halinde, 24/11/2006 tarihli ve 26356 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre işleme
tabi tutulur. 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışması
yapılmasına gerek bulunan parseller ise bu Yönetmelik esaslarına göre işleme tabi tutulur, so-
nuçları bilgilendirme ve askı ilanlarıyla birlikte duyurulur, askı ilan cetvellerinin düşünceler
sütununda "3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmala-
rına tabi tutulmuştur." ibaresi yazılır.

(5) Bu Yönetmeliğe göre kısmen veya tamamen çalışma yapılmak üzere iş programına
alınan köy ve mahalle birimlerinde, çalışmalar esnasında; parsellerin bir kısmının, 3402 sayılı
Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında işleme tabi tutulmasının gerekmesi halinde, Kadastro
Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre işleme tabi tutulur ve
sonuçları bu Yönetmeliğe göre yapılacak bilgilendirme ve askı ilanlarıyla birlikte duyurulur
ve ilan cetvellerinin düşünceler sütununda "3402 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre sa-
yısallaştırma çalışmalarına tabi tutulmuştur." ibaresi yazılır.

(6) 3402 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin son fıkrası gereğince yapılacak ihaleli ça-
lışmalarda da aynı işlem yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Kadastro güncelleme alanının ilanı ve belirtme yapılması
MADDE 7 – (1) Kadastro güncelleme alanı, kadastro müdürlüğünce çalışmalara baş-

lanmadan en az on beş gün önceden çalışma alanında, kadastro bölgesi merkezinde ve bölgenin
bağlı olduğu il merkezinde alışılmış vasıtalarla duyurulur, varsa yerel gazete ile ilân edilir. Bu
çalışmalara ilişkin Ek-1 ve Ek-1/a düzenlenir.

(2) Kadastro müdürlüğünce, çalışmalara başlanılacağı hususu; mahallin mülki amirine,
mahalli hukuk ve kadastro mahkemelerine, ilgisi bulunması halinde Hazine ve Maliye Bakan-
lığının ve Orman Genel Müdürlüğünün mahalli birimleri ile diğer ilgili kamu kurum ve kuru-
luşlarına bildirilir. Ayrıca, çalışmalara başlanacağı bilgisi ile kadastro güncelleme alanı kapsa-
mında kalan taşınmazların listesi tapu müdürlüğüne gönderilir.
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(3) Kadastro müdürlüğünce fen klasörüne, tapu müdürlüğünce de ilgili taşınmazların
kayıtlarına, "3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmasına
tâbidir." şeklinde belirtme yapılır. 3402 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında sayısal-
laştırma yapılmak üzere iş programına alınan parsellerin fen klasörüne ve kayıtlarına ise "3402
sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında sayısallaştırma çalışmalarına tâbidir." şeklinde
belirtme yapılır.

(4) Belirtme yapılan taşınmazlarda, belirtme tarihinden sonra meydana gelecek deği-
şiklikler, tapu müdürlüğünce derhal kadastro müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kadastro müdürü, kadastro güncelleme alanında çalışmalara başlamadan önce, uy-
gulama yapılacak taşınmazlara ait tapu kayıtlarının çıkarılması için personel görevlendirir.

(2) Kadastro güncelleme alanındaki taşınmazların, tapu ve kat mülkiyeti kütüğü ile özel
sicilindeki ili, ilçesi, mahallesi, köyü, mevki, pafta, ada ve parsel numarası, maliki ve payı, ni-
teliği, yüzölçümü, edinme sebebi ve varsa muhdesat ile irtifak haklarını da içerecek şekilde
kayıtları çıkarılır veya elektronik ortamda çıktısı alınır. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi “TAKBİS”
ve tapu kütüğü arasında tespit edilen uyumsuzluklar listelenerek resen düzeltilmek üzere tapu
müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Kadastro güncelleme alanında işe başlamadan önce;
a) Bu alan içerisinde kalan taşınmazlar hakkında mahalli hukuk mahkemelerinde, sınır

veya yüzölçümüne ve bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalara yönelik devam eden davalarla
hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyen davaların listesi,

b) Yine bu alan içerisinde kalan taşınmazlar hakkında mahalli kadastro mahkemelerinde
görülmekte olan tüm davalı taşınmazların listesi,

kadastro müdürü tarafından yazıyla istenerek temin edilir.
(2) Mahalli mahkemelerce, kadastro müdürlüğü tarafından köy veya mahalle ismi bil-

dirilmek suretiyle istenilen dava listeleri fiziki ya da elektronik ortamda kadastro müdürlüğü
yetkili personelinin incelemesine açılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “uygulama” ibaresi
“kadastro güncelleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kadastro güncelleme alanı kapsamındaki tescil edilmiş haritalar
MADDE 12 – (1) Kadastro güncelleme alanı kapsamında kalan tapu sicilinde tescilli;

imar, ıslah imar, arazi toplulaştırması, sulama alanlarında arsa ve arazi düzenlemesi, köy yer-
leşim haritaları, orman ve mera haritaları hariç diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ya-
pılan haritalardaki yapımdan kaynaklanan hataların düzeltilmesi, yapım sorumlusu idarece
veya ilgili haritayı yapan idare temsilcisinin katılımı ile kadastro güncelleme alanı kapsamında
hatanın mahiyeti dikkate alınarak ilgili mevzuata göre değerlendirilir ve düzeltilir.

(2) Ancak, parselasyon niteliğinde olmayan ayırma, birleştirme, yola terk ve diğer de-
ğişiklik işlemleri sonucu oluşan sınırlar ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu
Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinin uygulaması
ve tesis kadastrosu sonucu oluşturulan sınırlarda, bu Yönetmelikteki usul ve esaslara göre işlem
yapılır.
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(3) Bu Yönetmelik gereğince tanzim edilecek olan iş bitim tutanağının düzenleninceye
kadar, hatanın yapım sorumlusu idarece düzeltilmemesi veya ilgili haritayı yapan idare tem-
silcisinin katılmaması halinde, tapu ve kadastro mevzuatınca düzeltilmesi mümkün bulunanlar
re’sen teknik mevzuata uygun hale getirilir, düzeltme yapılamayanlar için ise, kadastro gün-
celleme tutanağının “Değerlendirme ve/veya Edinme Sebebi” sütununda nedeni açıklanarak
beyanlar hanesinde belirtilir. Ayrıca dava açılmayıp kesinleştirildiğinde sonucu, ilgili idareye
bildirilir.

(4) Çalışma alanında orman tahdidi veya kadastrosu yapılarak kesinleşmiş ve tapuya
tescil edilmiş ya da edilmemiş olan orman haritalarında düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta
ve zemin uyumsuzluğunun tespit edilmesi halinde, 3402 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
on üçüncü ve on dördüncü fıkralarına göre işlem yapılır.

(5) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun yürürlüğe girdiği 28/2/1998 tari-
hinden önce kesinleşen kamu orta mallarına yönelik fenni hatalar, kadastro güncelleme ekibince
düzeltilir.

(6) 4342 sayılı Kanun kapsamında mera komisyonlarınca ya da 4342 sayılı Kanunun 7 nci
maddesi uyarınca kadastro komisyonlarınca sınırlandırması yapılarak kesinleşmesi sonucu tapu
sicilinde tescili yapılmış olan kamu orta mallarına ait haritalarda düzeltmeyi gerektiren tutanak,
pafta ve zemin uyumsuzlukları ise, ilgili kadastro müdürlüğünün yazılı talebi üzerine il/ilçe
tarım ve orman müdürlüğünce görevlendirilecek ziraat mühendisi ile ilgili kadastro müdürlü-
ğünce görevlendirilecek kontrol mühendisi veya mühendisin iştirak ettirildiği kadastro gün-
celleme ekibince teknik mevzuata uygun hale getirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kadastro güncelleme ada ve mevki ilânı
MADDE 13 – (1) Kadastro teknisyenleri, kadastro güncelleme alanını mevki veya ada

durumlarına göre kısımlara ayırarak bir iş programı düzenler. Hangi mevki veya adada çalış-
maya başlanacağını en az yedi gün önceden alışılmış vasıtalarla ilgili köy veya mahallede Ek-2
düzenlenmek suretiyle ilân ettirir.

(2) İlânda; uygulama yapılacak mevki ve ada açık olarak gösterilir. Ayrıca, taşınmaz
maliklerinin ilânda belirtilen günde taşınmazlarının başında hazır bulunarak, sınırlarını gös-
termeleri, gelmemeleri veya temsilci göndermemeleri halinde sınırlandırmanın gıyaplarında
yapılacağı, itirazların kadastro güncelleme alanındaki faaliyetler sırasında yapılabileceği ve
benzeri hususlar belirtilir. İlânın yapıldığına dair Ek–3 düzenlenir.

(3) İlânı yapılan mevki veya adada uygulama işlemleri ilân edilen günde ikmal edil-
mediği takdirde, ayrıca bir ilâna gerek kalmaksızın bunu takip eden günlerde de çalışmalara
devam edilir. Kadastro güncelleme çalışmalarına üç aydan fazla ara verilmesi halinde bu ilân
yenilenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Kadastro güncelleme alanındaki haritalarda ada bölümlemesi yapılmışsa, ada ve
parsel numaraları aynen kullanılır. Çalışmalar sırasında yeni oluşan ada ve parsellere takip
eden numaralar verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Kadastro güncelleme ekibi, ilân edilen gün ve saatte, belirtilen adaya

gider. Kadastro güncelleme alanına ait kayıt ve belgeler, zeminde mevcut olan sınırlar, kadastro
haritaları, ilgililerince ibraz edilecek belgeler, ilgili hak sahipleri ile muhtar ve bilirkişilerin
beyanları dikkate alınmak suretiyle mahalline uygulanır ve kadastro teknik mevzuatına göre
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taşınmazın sınırlandırması yapılır. Sınırlandırma çalışmalarında, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci
maddelerde belirtilen harita ve belgelerden de yararlanılır.

(2) Taşınmazların; sabit, geçerli sayılabilecek ve deprem sonucu oluşan sınırları kadas-
tro güncelleme ekibince zeminde belirlenerek sınırlandırmaları yapılır. Bu sınırlar esas alınarak
diğer sınırlar mevcut bilgi ve belgelerine göre oluşturulur.

(3) 3402 sayılı Kanuna göre kadastroya tabi tutulmuş kadastro güncelleme alanı içeri-
sinde; orman kadastrosu veya tahdidi yapılmış ya da henüz yapılmamış olan orman alanları
ile 4342 sayılı Kanun kapsamındaki yerler dışında kalan, kamu kurum ve kuruluşlarına ait
tespit dışı bırakılmış olan yerlerin, 3402 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında sınırlan-
dırılarak ayrı parsel numarası altında tespiti yapılır ve çalışmalarda 3402 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesi uygulanmaz.

(4) 3402 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan tapulama veya kadastro çalış-
malarına tabi tutulmuş olan kadastro güncelleme alanı içerisinde; tapulama veya kadastro ça-
lışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmazlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına
ait yerlerde ve çalışma alanı içinde orman olduğu gerekçesiyle tespit harici bırakılan alanlarda,
daha sonra kesinleşen orman kadastrosu sonucunda orman sınırı dışında kalan tapulu ve tapusuz
taşınmazlar ise 3402 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi kapsamında kadastro işlemine tabi
tutulur. Bu alandaki tespit dışı bırakılmış olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin, 3402
sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre idari yoldan tescili de yapılabilir.

(5) Tapulama/kadastro sırasında fiilen zeminde mevcut olmasına rağmen sınırlandırması
yapılmamış olan, kamuya ait yol, ark ve benzeri yerler kamu lehine terk edilerek sınırlandırılır
ve oluşan bu yeni duruma göre ada ve parseller oluşturulur.

(6) Sınırlandırma ve tespitler sırasında ilgili taşınmaz maliklerinin zeminde fiili kulla-
nıcı/kullanıcılarının yazılı muvafakati sağlandığı takdirde; dış sınırları çekişmesiz belirlenen
bir alan içinde taşınmaz malikleri ve diğer ilgililerin uyuşmazlık çıkarmadan kullanım biçimine
göre oluşturdukları sınırlar esas alınır ve tapulama veya kadastrodan sonra açılan ve tapu sici-
linde terk işlemi yapılmamış olan kamuya ait yol, dere, ark ve benzeri yerlerin kamuya terki
yapılır.

(7) Sınırlandırması yapılan her ada için Ek–6 düzenlenir, kadastro teknisyenleri, ada
raporuna bağlı olarak kanaatlerini her parsel için düzenleyecekleri Ek–7’de belirtirler.

(8) Düzenlenen tutanaklar, muhtar ve bilirkişilerle varsa düşünce ve tanıklığına başvu-
rulan kimselerle birlikte teknisyenlerce imzalanır. Ayrıca, açıklamanın bittiği yere muhtar ve
bilirkişilerce kendi el yazıları ile "Okudum" ibaresi yazdırıldıktan sonra imza ettirilir.

(9) İlgililerince ibraz edilen belgeler, kadastro güncelleme tutanağına eklenir ve ilgili-
sine alındı belgesi verilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Akit ve tescil işlemleri
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında çalışmalara başladıktan sonra, kadastro

güncelleme alanındaki her türlü akit ve tescil işlemleri taşınmaz malların o andaki tespit duru-
mu, kadastro müdürlüğünden sorularak alınacak cevaba göre tapu müdürlükleri tarafından ya-
pılır ve kayıt örnekleri derhal kadastro müdürlüğüne gönderilir.

(2) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve benzeri kararlarla ilgili talepler tapu müdürlüğünce
derhal tapu siciline işlenmekle birlikte kadastro tutanağına da geçirilmek üzere resen kadastro
müdürlüğüne veya dava açılmış ise kadastro mahkemesine bildirilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Uy-
gulama” ibaresi “Kadastro güncelleme” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
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“(5) Sınırlandırma krokileri, arazide elektronik ortamda da tutulabilir.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“İntikal, taksim ve muhdesat
MADDE 18 – (1) Bu çalışmalar sırasında; tapu kayıt sahibinin ve/veya sahiplerinin

mirasçıları tarafından veraset belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneğinin ibraz edilmesi halinde
mirasçılar adına tespit yapılabilir ve ibraz edilen bu belgeler kadastro güncelleme tutanağına
eklenir.

(2) Tapuda kayıtlı parsel malikleri veya bunların mirasçıları arasında taksim yapıldığına
yönelik noterden düzenlenmiş bir sözleşmenin ibrazı ya da tüm malik veya mirasçılarının ekip
huzurunda rızalarını beyan etmeleri halinde, kadastro güncelleme tutanağına imzaları alınmak
suretiyle taksime göre tespit yapılabilir. Taksim ve ifrazen taksim işlemlerinde 3/5/1985 tarihli
ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kul-
lanımı Kanunundaki kısıtlamalara uyulur.

(3) Bu çalışmalar sırasında yeni muhdesat tespiti yapılmaz. Ancak, tapu kütüğünde tes-
cilli muhdesatın zeminde mevcut olmaması halinde fiili durum göz önüne alınarak bu durum
kadastro güncelleme tutanağında açıklanarak beyanlar hanesinde belirtme yapılır. Muhdesat
sahibinin muvaffakatı halinde ise muhdesatın zeminde mevcut olmadığı ve terkinine muhdesat
sahibinin muvaffakat ettiği kadastro güncelleme tutanağında açıklanarak muhdesatın terkini
yapılır.

(4) Daha evvel tapuda tescilli olan muhdesatlara ilişkin olarak taşınmazın sahipliği ile
muhdesat sahipliğinin aynı kişide birleşmesi durumunda kayıtlı muhdesat, kadastro güncelleme
tutanağında açıklama yapılarak tutanağın cinsi sütununa yazılır ve tescil aşamasında beyanlar
hanesindeki muhdesat terkin edilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yapı, tesisler ve maddi hataların düzeltilmesi
MADDE 19 – (1) Tapu kütüğünde tescilli bina ve tesislerin zeminde mevcut olmaması

halinde, bu durum kadastro güncelleme tutanağında açıklanarak fiili duruma göre nitelik tespiti
yapılır.

(2) Taşınmazlar üzerinde fiilen mevcut olup da cins değişikliği yapılmamış olan yapı
ve tesisler ölçülerek, yalnızca ölçü krokisinde gösterilir, sınırlandırma krokisi ve paftasında
gösterilmez. Ayrıca, imar mevzuatına göre yapı kullanma izni alınmamış binaların tapu sicilinde
cins değişikliği yapılamaz. Bu durum kadastro güncelleme tutanağının “Değerlendirme ve/veya
Edinme Sebebi” sütununda açıklanır ve cins değişikliği yapılması gereken taşınmazların listesi
parsel maliklerini de gösterecek şekilde ilgili kuruluşlara bildirilir. Ayrıca, Fen klasörünün dü-
şünceler sütununda da kurşun kalemle belirtilir.

(3) Tapuda tescilli olmayan yapı ve tesislerin bulunduğu parsellere ilişkin verilecek
pafta örneği ve diğer teknik belgelerde yapı ve tesislerin tapuda tescilli olmadığı belirtilir.

(4) Taşınmazın tapuda kayıtlı yüzölçümü veya cinsinin, tescile esas belgelerine ve paf-
tasına aykırı olarak hatalı tescil edilmesinden kaynaklı olduğu tespit edilen basit yazım hataları,
taşınmazda ölçü, sınırlandırma, tersimat ve hesaplamadan doğan hata olmadığı, pafta-zemin
uygunluğunun olduğu durumlarda, kadastro güncelleme tutanağında açıklama yapılarak dü-
zeltilir.

(5) Tapuda kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı,
doğum tarihi, cinsiyeti, unvanı, hisse ve benzeri hususlarda kadastro çalışmalarından kaynaklı
olduğu tespit edilen hata ve eksiklikler de, kadastro güncelleme tutanağında açıklama yapılarak
düzeltilir ve eksikler tamamlanır.”
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MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Uygulama” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,
beşinci fıkrasında yer alan “uygulama” ibaresi “kadastro güncelleme” olarak değiştirilmiştir.

“Ölçü, geçici çizimler ve ölçü krokisi”
“(2) Yapılan ölçü sonucu elde edilen nokta koordinatları, kadastro teknik mevzuatına

göre üretilir ve oluşturulacak ada ölçü krokileri kadastro güncelleme ekibi tarafından imzala-
nır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Sabit, geçerli, geçerli sayılabilecek ve/veya deprem sonrası oluşan

sınırlarla çevrili bir alan içinde kalıpta sınırları belirlenemeyen parseller topluluğu, bir bütün
olarak ele alınarak yüzölçümü hesaplanır. Hesaplanan yüzölçümü ile bu alandaki parsellerin
tapuda kayıtlı veya kontrol sonucu bulunan yüzölçümleri toplamı karşılaştırılır. Aradaki fark,
parsellerin yüzölçümleri ile orantılı olarak dağıtılır ve çalışmalara ilişkin Ek-4 düzenlenir. Dağıtım
sonucu bulunan yüzölçümlerine göre yeni sınırlar; parsellerin kullanım şekli, yapı ve tesislerin
durumları da dikkate alınarak oluşturulur.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Pafta çizimleri tamamlanan parsellerin yeni yüzölçümleri sayısal

olarak hesaplanır. Tescilli yüzölçümleriyle karşılaştırmak için Ek–5 tanzim edilir.
(2) Ayrıca, bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalarda oluşan yeni parseller de

Ek-5’te gösterilir.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Kadastro güncelleme ada raporunun düzenlenmesi
MADDE 25– (1) Kadastro güncelleme ekibi tarafından, sınırlandırma ve ölçü krokile-

rinden faydalanılarak her ada için Ek–6 düzenlenir ve bu Yönetmelik kapsamında çalışmalara
tâbi tutulan ada ve parsel sınırlarının hangi esaslara göre belirlendiği açıklanır ve imzalanır.
Ek-6 kontrol elemanlarınca kontrol edildikten sonra imzalanır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Kadastro teknisyenleri, muhtar ve bilirkişilerin bilgi ve beyanları

ile kanaate varamadıkları takdirde, nedeni tutanakta açıkça gösterilmek şartı ile diğer kimselerin
de bilgi ve tanıklığına başvurabilirler. Muhtar ve bilirkişilerin bilgi ve beyanları ile sınırlan-
dırma yapılamaması halinde, sınırlandırmaların kayıt ve belgelere dayandırılması, sebeplerinin
kadastro güncelleme tutanağında açıklanması gerekir. Muhtar ve bilirkişilerin muhalif olmaları
durumunda muhalefet şerhi yazılarak imzaları alınır. Kadastro güncelleme tutanağını imzala-
maktan kaçınmaları durumunda ise bu husus tutanağın uygun bir yerinde belirtilerek diğer
hazır bulunanlarca imzalanır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kadastro güncelleme tutanakları ve kapsamı
MADDE 27 – (1) Kadastro güncelleme ada raporundaki bilgilerden faydalanılarak her

parsel için kadastro güncelleme tutanağı düzenlenir ve kadastro güncelleme ekibi tarafından
imzalanır. Kadastro güncelleme ada raporunun aslı, adanın bir numaralı parselinin kadastro
güncelleme tutanağına eklenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çalışmalarda Ek-7 kullanılır.
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(3)15 inci madde kapsamında yeni oluşan, 18 inci madde kapsamında işleme tabi tutu-
lan ve 19 uncu madde kapsamında düzeltme yapılan parsellerin dışında kalan parsellerin ka-
dastro güncelleme tutanaklarının mülkiyet sütununa "Tapu kütüğünde olduğu gibidir." ibaresi
yazılır.

(4) Aynı ibare, cins değişikliği yapılmayan parseller için de uygulanır.”
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer

alan “Uygulama” ibareleri “Bu Yönetmelik kapsamında çalışmalar” olarak değiştirilmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan diğer çalışmalarla ilgili davaların varlığının
tespiti durumunda davalı olarak tespit yapılır.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Komisyonca; bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalara konu parselin tuta-
nağının tanzim edildiği tarihten çalışmaların bitirildiğine ilişkin tutanak düzenleninceye kadar,
ilgilisi, vekili veya kanuni temsilcisi tarafından yapılacak itirazlara konu tutanaklar ile teknis-
yenler arasında ya da teknisyenler ile kontrol elemanları arasında görüş ayrılığına konu edilen
tutanaklar veya kadastro müdürlüğünce yapılacak denetimler sırasında hatalı uygulama yapıl-
dığı tespit edilen parsellere ait tutanaklar, intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içinde veya
gerekçe gösterilmek suretiyle kadastro güncelleme ekibinin kadastro güncelleme alanındaki
faaliyetleri sona erinceye kadar incelenerek sonuçlandırılır ve Ek-13 düzenlenir. Sonuçları askı
ilânında gösterilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Uygulama” ibaresi “Kadastro güncelleme” olarak değişti-
rilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kadastro güncelleme tutanaklarının imzalanması”
“(3) Çalışmalar tamamlandığında sonuçları, askı ilan cetveli formatında pafta örnekleri

ile birlikte 15 gün boyunca kadastro müdürlüğünde, taşınmaz malların bulunduğu köy veya
mahalle muhtarının çalışma yerinde ve ayrıca, belediye teşkilatı varsa belediye başkanının gös-
tereceği yerde bilgilendirme ilanı ile duyurulur.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalarda, görevli kontrol

elemanları tarafından çalışmaların her aşamasında kontrol edilir, tespit edilecek hata ve eksik-
liklerin giderilmesi sağlanır.

(2) Ayrıca, bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalar sonucu oluşan paftalar ve da-
yanağı teknik belgeler ile tutanaklar, askı ilânına alınmadan önce müdür veya görevlendireceği
müdür yardımcısı ve kontrol mühendisi, kadastro üyesi ile çalışmalarda görevli diğer kontrol
elemanları tarafından kontrol edilerek, ilâna alınmasında hukuki ve teknik yönden bir sakınca
bulunmadığına dair (Ek–12) düzenlenir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Kadastro güncelleme alanı içinde uygulamaya tâbi tutulacak taşın-

maz kalmadığına, sınırlandırma, ölçü ve tutanak tanzimi işlemlerinin tamamlandığına ilişkin
bir tutanak düzenlenerek, kadastro güncelleme ekibince imzalanır.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kadastro güncelleme askı ilan cetvellerinin kapsamı
MADDE 33 – (1) 3402 sayılı Kanunun 22 nci, ek 1 inci maddeleri ile kadastro yönüyle

çalışılan parsellerin, düşünceler sütununda gerekli açıklama yapılarak birlikte askı ilanı yapılır.
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Kadastro güncelleme askı ilan cetvelinde Ek–8’de taşınmazın ili, ilçesi, mahallesi veya köyü,
sokak veya mevkii, beyanlar hanesi ile pafta, ada, parsel numarası, malik ismi, baba adı ve his-
sesi ile vasfı, yüzölçümü, irtifak hakkı alanı, emlak vergisi değeri, kadastro harcı tutarı ve oranı,
mülkiyetten gayri ayni haklar, şerhler, beyanlar, rehinler, ikametgâh adresi ve ilândan önceki
itirazların sonucu yer alır. Askı ilan cetvelleri pafta, ada, parsel numaraları, vasfı ve yüzölçüm-
lerin eski ve yeni bilgileri gösterir şekilde düzenlenir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “uygulama” ibaresi “kadastro güncelle-
me” olarak değiştirilmiştir.

“Kadastro güncelleme askı ilânı”
“(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen tutanaklara göre

kadastro güncelleme askı ilan cetvelleri düzenlenir. Bu cetvellerde 3402 sayılı Kanunun 22 nci
maddesi, ek 1 inci maddesi ile kadastro yönüyle çalışma yapılanlar birlikte askı ilanına alınır.
Bu cetveller ve pafta örnekleri; kadastro müdürlüğünde, köy veya mahalle muhtarının çalışma
yerinde ve ayrıca, belediye teşkilatı varsa sadece ilân cetvelinin bir örneği belediye başkanının
göstereceği yerde 30 gün süre ile ilân edilir. İlânın yapıldığına dair Ek–9 düzenlenir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Uy-
gulamalara” ibaresi “Bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalara” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Uygulama” ibaresi “Bu Yönetmelik kapsa-
mında yapılan çalışmalar” olarak değiştirilmiştir.

“Çalışmaların kesinleşmesi”
“(2) Tutanakları kesinleşen taşınmazlar ile davalı olan taşınmazlar için ayrı ayrı olmak

üzere Ek-10 ve Ek-11 düzenlenir.”
MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Paftanın bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalara tabi tutulan bölümü özel

mürekkeple tarandıktan sonra taralı kısmın içine, "Bu bölüm yerine, 3402 sayılı Kanunun 22 nci
maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmaları sonucu ...... no’lu pafta veya paftalar
açılmıştır."; tamamı bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalara tabi tutulan paftaya ise
"Bu pafta, 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmaları
sonucu .......... no’lu paftanın veya paftaların düzenlenmesi nedeniyle geçersizdir." şeklinde be-
lirtme yapılarak kontrol mühendisince imzalanır ve kadastro müdürü tarafından onaylanır.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan

paftaların altına, "Bu pafta, 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında kadastro güncel-
leme çalışmaları sonucu .......no’lu paftanın veya paftaların veya bu paftaların işaretli bölümü-
nün yerine geçerli olmak üzere düzenlenmiştir.” şeklinde belirtme yapılır ve bu haritalar, kont-
rol mühendisince imzalanır, kadastro müdürü tarafından tarih yazılarak onaylanır.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin bir ila dördüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kesinleşen ve mahkemesine gönderilmesi nedeniyle suretleri alıkonulan davalı ta-
şınmazlara ait tutanaklar ve ekleri, ada ve parsel sırasına göre bir klasör dosya içerisine konul-
mak suretiyle bu klasör ile birlikte, kesinleşen ve davalı olan parseller için düzenlenen listeler
ve yeni tapu kütükleri kadastro müdürlüğünce ilgili tapu müdürlüğüne devir ve teslim edilir.
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(2) Köy veya mahallenin tamamında bu Yönetmelik kapsamında çalışma yapılması ha-
linde, varsa idari taksimatta yapılmış olan değişiklikler de dikkate alınarak kadastro müdürlü-
ğünce yeni tapu kütüklerine tescilleri yapılır. Yeni tapu kütüğü düzenlenen yerlerde, kadastro
müdürlüğünce gönderilen yazı tapu müdürlüğünce yevmiye alınmak suretiyle, eki listelere
göre eski kütük sayfaları irtibat sağlanarak kapatılır.

(3) Yeni tapu kütüğü düzenlenmeyen yerlerde; kadastro müdürlüğünün yazısı, tapu mü-
dürlüğünce yevmiye defterine kaydedilerek, tapu sicilinde gerekli düzeltme ve tescilleri yapılır.
Daha önce ilgili parselin tapu kütüğü sayfasının beyanlar sütununda yapılan "3402 sayılı Ka-
dastro Kanununun 22 nci maddesi kapsamında güncelleme çalışmasına tâbidir." belirtmesi aynı
yevmiye numarasıyla terkin edilir.

(4) Çalışma öncesi davalı olan taşınmazlar ile askı ilânı süresi içinde dava açılan taşın-
mazların tapu kütük sayfalarının beyanlar hanesine, davanın görülmekte olduğu mahkemenin
adı ve dosya numarası yazılır.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 40 – (1) Sayısal bilgiler; Genel Müdürlük bilgi sistemi standartlarına uygun

olarak veya bu bilgi sistemine dönüştürülebilecek formatta olmak üzere il, ilçe, köy veya ma-
halle esasına göre bilgisayar kayıtları, kadastro güncelleme ada rapor çıktıları, paftaları ile ka-
dastro müdürlüğünce, bu Yönetmelik kapsamında çalışma yapılan parsellerin tapu sicilindeki
düzeltme ve tescillerini gösteren listeler ise tapu müdürlüğünce, arşiv ve devir işlerine dair
ilgili mevzuat hükümlerine göre Bölge Müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalardan düzeltme yö-

nüyle olanlardan nedeniyle harç tahakkuk ettirilmez.
(2) Bu çalışmalar sırasında yapılan taksim, ifrazen taksim, intikal ve cins değişikliği

işlemleri nedeniyle tahakkuk ve tahsili gerekecek vergi, resim, harç ve ücretlerin tahakkuk ve
tahsili için ise; işlem, ada/parsel, yüzölçümü ve maliklerini gösterir liste maliye kuruluşuna
bildirilir.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Uy-
gulama çalışmalarında” ibaresi “Bu Yönetmelik kapsamında yapılan kadastro güncelleme ça-
lışmalarında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalar sırasında talebe bağlı hizmetlerin
karşılanması

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalara tâbi parsellerle ilgili
talebe bağlı hizmetler, teknik yönden bir sakınca bulunmaması halinde kadastro teknik mev-
zuatınca karşılanır ve ilgilisine verilecek belgelerde "3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kap-
samında kadastro güncelleme çalışmalarına tabi olduğu" hususu belirtilir.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6,
Ek-7, Ek-8, Ek-9, Ek-10, Ek-11, Ek-12 ve Ek-13 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğe Ek-1’den sonra gelmek üzere ekteki Ek-1/a eklen-
miştir.

MADDE 45 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 46 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“aa) Eğitim öğretim etkinlikleri: Bir yarıyıl/yıl içinde yapılan ödev, proje, küçük sınav-

lar, gezi ve gözlem çalışmaları, klinik ve laboratuvarda yapılan deneysel çalışmalar ile stüdyo

ve benzeri çalışmaları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınavı, final sınavı, bütünleme sınavı (Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği

programlarının yıllık dersleri için), tek ders sınavı, staj sonu sınavı, mazeret sınavı, muafiyet

sınavı, mezuniyete üç ders sınavı ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlardır.”

“(7) Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen ders-

lerde yapılacak ara sınav, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz, final

sınavı, bütünleme ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar ise yüz yüze gözetimli olarak

gerçekleştirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ödev, proje, küçük sınavlar, gezi ve gözlem çalışmaları, klinik ve laboratuvarda

yapılan deneysel çalışmalar ile stüdyo ve benzeri çalışmalar gibi eğitim öğretim etkinlikleri de

değerlendirme ölçütü olarak kullanılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Final sınavları

MADDE 28 – (1) Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı süre sonunda ilgili ku-

rul tarafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Derslerin final sınavına girebilmek için;

a) Kuramsal ve uygulamalı olarak birlikte yapılan dersler için; kuramsal derslerin en

az %70’ine, uygulamaların ise en az %80’ine,

b) Haftalık ders saatinin tamamı uygulamalı olan derslerin en az %80’ine katılmak ge-

rekir.

(2) Bir dersin kuramsal ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak de-

ğerlendirilmesine ilgili kurul karar verir. Ancak dersin başarı notunun hesaplanmasında her iki

sınav birlikte göz önünde bulundurulur.
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(3) Final sınavlarına ilişkin not çizelgeleri ile sınav belgeleri, akademik takvimde be-

lirtilen yarıyıl/yılsonu not giriş tarih aralığında olmak üzere, birimlerin öğrenci işleri bürosuna

teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki

yıl saklanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen final sınavına gir-

me hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden F1, F2 ve F3

notu alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.

b) Final sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az beş gün ara verilir. Bütünleme sı-

navı kriterleri final sınavı kriterleri ile aynıdır ve bütünleme sınavından alınan puan final sınavı

puanı olarak değerlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(7) Bu sınavdan alınan puan ilgili ders için final sınav puanı olarak değerlendirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Final ve bütünleme sınavı için mazeret kabul edilmez. Final ve bütünleme sınav

dönemlerini kapsayacak şekilde mazereti olan ve her iki sınava da giremeyen öğrencilerden,

ilgili birime dilekçe ile başvurmaları koşuluyla, haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim ku-

rullarınca kabul edilenler, sınav haklarını mazeretlerinin bitimini izleyen açılacak ilk final

sınavı döneminde kullanırlar. Bu durumdaki öğrencilerin mazeret sınav hakkı kullandıkları

derslerin AKTS kredileri toplamı kayıtlı olduğu dönemde alması gereken azami AKTS kredileri

toplamına dâhil edilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrası aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ders başarı notu, ara sınav, eğitim öğretim etkinlikleri ile final/bütünleme sınav

puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı

durumunu gösterir.

(3) Ders başarı notu, ara sınav notu ve/veya eğitim öğretim etkinliklerinin birlikte de-

ğerlendirilmesiyle elde edilen notun %30’u ile final/bütünleme sınavı notunun %80’i alınarak

hesaplanır.”

“(5) Yarıyıl/yıl içi başarının ve final sınavının ders başarı notuna etkileri ile dersin uy-

gulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yıl başında öğrencilere duyu-

rulur.”
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“(7) Harf notları ve statülerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Puanlar Notlar Katsayılar

100+ *A+ 4,00

90-100 A 4,00

85-89 B1 3,50

80-84 B2 3,25

75-79 B3 3,00

70-74 C1 2,75

65-69 C2 2,50

60-64 C3 2,00

50-59 F1 1,50

49 ve aşağısı F2 0,00

F3 0,00

F4 0,00

*A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde

(transkript) gösterilen harf notunu ifade eder.

b) Harf notlarının açıklaması aşağıdaki şekildedir:

1) F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız.

2) F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, ba-

şarısız.

3) F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya

katılır.

c) Harf statülerinin açıklaması aşağıdaki şekildedir:

1) BŞR (Başarılı) notu: Akademik başarı not ortalamasını etkilemeyen derslerden ba-

şarılı olan öğrencilere verilir.

2) BŞZ (Başarısız) notu: Akademik başarı not ortalamasını etkilemeyen derslerden ba-

şarısız olan öğrencilere verilir.

3) (E) notu: Yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir nedenden

dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin öğretim

elemanı tarafından verilir. (E) notu almış bir öğrencinin, notların öğrenci işleri bürosuna tesli-

minden on beş gün sonra eksiklerini tamamlaması ve bir not alması zorunludur. Bu süre içinde

eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu (F2) notuna dönüşür. Eksiğini tamamlamasının uzun

süreceği ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrencilerin (E) notu, en çok bir sonraki kayıt

dönemine kadar uzatılır.

4) M1 statüsü, öğrencinin Üniversiteye bağlı birimlerden aldığı ve başardığı derslere

verilir ve harf notu ile belirtilir.

5) M2 statüsü, öğrencinin diğer üniversitelerden aldığı ve başardığı derslere verilir ve

harf notu ile belirtilir.

6) MZ statüsü, final ve bütünleme sınavının her ikisine de hastalık veya başka bir ne-

denle giremeyen ve ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin sınav-
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larına giremedikleri dersler için verilir. Öğrenciler MZ statüsü verilen bir ders için açılacak ilk

final sınavına girer ve alınan not sınava girdiği yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve

genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Ders başarı notu, en az 60,00 olan öğrenci başarılı sayılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve final sına-

vından en az bir hafta önce ilan edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – (1) Kayıtlı olduğu programın bir yarıyıl/yıl için gerektirdiği tüm ders

yükünü alarak, final sınavında bu derslerini başarıyla tamamlayan, disiplin cezası almayan ve

yarıyıl/yıl akademik başarı not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49 olan öğrenciler yarıyıl/yıl

onur öğrencisi; 3,50 ve üstünde olan öğrenciler ise yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Bu durumda olan öğrencilere ilgili birimler tarafından yarıyıl/yıl onur/yüksek onur belgesi ve-

rilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Ön lisans/lisans öğrenimini 12 nci maddede belirtilen eğitim-öğre-

tim süreleri içinde tamamlayan, kayıtlı olduğu programın gerektirdiği tüm ders yükünü alarak,

final sınavında bu derslerini başarıyla tamamlayan, disiplin cezası almayan ve GABNO’su 4,00

üzerinden 3,00-3,49 olan öğrenciler onur öğrencisi; 3,50 ve üstü olan öğrenciler ise yüksek

onur öğrencisi olarak mezun olur. Bu durumda olan öğrencilere ilgili birimler tarafından

onur/yüksek onur belgesi verilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi öğrencilerin öğre-

nimlerini tamamladığı en son tarih olan, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde

belirtilen final sınav haftasının son gününü takip eden ilk iş günü veya yaz

dönemi/bütünleme/mezuniyete üç ders sınavı/ek sınav haftasının son gününü takip eden ilk iş

günü veya stajın son günü, öğrenciler hakkında ders muafiyeti yapılması durumunda muafiyet

kararını alacak olan birimlerin yönetim kurulu karar tarihidir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/8/2017 30148

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/4/2018 30386
2- 24/4/2018 30401
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ANA STATÜLER

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsünün 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere on beş üye-
den oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statüye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Yedek üyelerin asıl üye olması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ana Statünün 11 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen

yedek üyelerin ilk dördü asıl üye olarak yönetim kuruluna davet edilir.”
MADDE 3 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Buz Hokeyi Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmış ve aynı maddeye aşağıdaki on birinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül
ettirilmiştir.

“(11)  Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada
öngörülen sayıdan az olması halinde birinci fıkrada öngörülen sayıya ulaşıncaya kadar erkekler
süper ligine, kadınlar ligine ve gençler ligine katılan tüm kulüplere birer ilave üye, yine ulaşa-
madığı takdirde ulaşıncaya kadar eşit sayıda ilave üye verilir.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının
(d) ve (e) bentleri  yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Ana Statüye aşağıdaki 38/A maddesi eklenmiştir.
“Sorumluluklar ve taahhütler
MADDE 38/A – (1) Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun yetki alanı içerisinde olan

yahut Federasyona bir sözleşme ve/veya lisans ile bağlı bulunan bütün şahıslar, takımlar ve
kulüpler, buz hokeyi müsabakaları düzenlemeye yetkili kılınmış tüm gerçek/tüzel kişiler, Ulus-
lararası Buz Hokeyi Federasyonunun (IIHF) yönetmeliklerine, talimatlarına, resmi oyun ku-
rallarına ve IIHF’nin ilgili tüm kararlarına tabi olup, uluslararası tüm uyuşmazlıklarda IIHF
nezdindeki başvuru yöntemleri tüketilmediği sürece, söz konusu uyuşmazlıkların çözümüne
her ne sıfatla olursa olsun üçüncü kişileri dahil etmemeyi taahhüt ederler. IIHF nezdindeki baş-
vuru yöntemleri tüketildiği takdirde, mezkur uluslararası uyuşmazlıkların çözümü için sadece
İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan CAS’a (Spor Tahkim Mahkemesi) müracaat edilebilir.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2014 29136 (Mükerrer)
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Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunun başta WADA (World Anti-Doping Code) düzenle-
mesi ve IIHF müsabaka kurallarıyla uyumlu olan; ancak bunlarla da sınırlı olmayan Dopingle
Mücadeleye (Anti-Doping and Integrity) ilişkin Tüzük ve Yönetmelikleri Türkiye Buz Hokeyi
Federasyonu için de geçerli olacaktır.”

MADDE 4 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 12/2/2013 tarihli ve 28557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Halter Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinin (2) numaralı
alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) İki yıl üst üste katıldıkları kulüpler arası Türkiye Şampiyonalarından aldıkları top-
lam puanlara göre büyük puandan küçük puana doğru onarlı gruplar halinde sıralanan kulüp-
lerden en üst grupta yer alan kulüplere ilave olarak beşer üye, diğer alt gruplara ise büyükten
küçüğe doğru birer üye azaltılarak belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Halter Federasyonu Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Karate Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “100” ibaresi
“150”, “200” ibaresi “300” olarak değiştirilmiş ve  ikinci fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiş,
diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca, Yönetim Kurulu üyeleri arasından
belirlenecek en fazla iki üye.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Karate Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/4/2014 28961

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/2/2013 28557

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/4/2014 28980
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Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Türkiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsünün 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü; Türkiye Okul Sporları Federasyonu genel kurulu ile
yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, diğer kurulları, spor dalında faaliyet gösteren okul
spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, çalıştırıcı, teknik adam, hakem, menajer,
gözlemci, yönetici, temsilci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt
dışı tüm faaliyetlerini, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Tahkim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile olan ilişkileri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir.

“ı) Spor Dalı: Ülkemizdeki spor branşlarını ve ISF'e bağlı tüm branşları,”
“m) Dönem: Bir eğitim öğretim yılı başlangıcından yeni eğitim öğretim yılı başlangı-

cına kadar olan süreyi,”
MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (h), (ı) ve

(j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya (s), (ş) ve (t) bentleri eklenmiştir.
“c) Yerel, ulusal ve uluslararası karşılaşmalar ve ilgili faaliyetler için plan, program ve

hazırlıkları yapmak, idari, mali ve hukuki yapılanmalarla ilgili temel esasları belirlemek, bun-
larla ilgili karar ve tedbirleri almak ve uygulamak, gerektiğinde sporcuların lisans işlemlerini
yapmak.”

“ç) Alt yapı ve yetenek tespit projeleri hazırlamak. Sportif farkındalığın oluşturulması
ve geliştirilmesi için ilkokul düzeyinden başlamak üzere öğrencileri fiziksel aktiviteye teşvik
etmek için açık ve kapalı sportif içerikli spor şenlikleri ve spor festivalleri düzenlemek ve des-
teklemek.”

“h) Ulusal, uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonlarını
düzenlemek ve desteklemek.”

“ı) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan karma takımları, teknik kadroyu ve
seçilen sporcuları müsabakalara hazırlamak.”

“j) Yurt içi ve yurt dışı yarışmaların sonuçlarına göre başarılı sporcuları, teknik ve idari
kadroları ödüllendirmek.”

“s) Okul sporları ile ilgili üst kuruluş olan federasyonlara üye olmak veya üst kurulu
oluşturmak, gerekli talimatları hazırlamak.”

“ş) Ulusal ve uluslararası resmi kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak projeler
gerçekleştirmek.”

“t) Kulüplerde spor dallarını yaygınlaştırmak için ilköğretim, orta öğretim, özel öğretim
ve benzeri öğretim kurumlarıyla ve diğer kamu-özel kurumlarla işbirliği, ortak programlar, bi-
limsel araştırma ve çalışmalar yapmak, protokol imzalamak.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (d)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (e) bendi eklenmiş, dördüncü ve yedinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“a) Seçim tarihinden önce son iki dönem ISF yarışmalarında ülkemizi takım olarak
temsil etmiş okullara okul müdürünün belirleyeceği üç üye,”

“b) Seçim tarihinden önce son iki dönem ISF yarışmalarında ülkemizi takım olarak
temsil etmiş okulların faal okul spor kulübü varsa, kulüp başkanı tarafından belirlenecek iki
üye,”

“c) Seçim tarihinden önce son iki dönem ISF yarışmalarında ülkemizi ferdi/karma ta-
kımda en az iki sporcu ile temsil etmiş okullara bir delege, dört ve daha fazla sporcu ile temsil
etmiş okullara iki delege verilir,”

“d) ISF yarışmalarına katılan takım, ferdi/karma branşlardaki okulların her yıl, her spor
dalı kız ve erkek takımı olarak ayrı ayrı değerlendirilir, okullar delegelerini (a), (b) ve (c) bent-
lerinde oluşan toplam delege sayısına göre yedinci fıkra doğrultusunda belirler,”

“e) Okullarda toplam delege sayısı okul müdürü tarafından, okul öğretmenleri arasın-
dan, okul kulüplerinde ise yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir.”

“(4) Genel kurulda okulların üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az ola-
maz,”

“(7) Okullarda toplam delege sayısı okul müdürü tarafından, okul öğretmenleri arasın-
dan, okul kulüplerinde ise yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve fıkraya (t) bendi eklenmiştir.

“f) Okul sporlarının tüm ülke çapında yönetimi için; il temsilcileri, bölge temsilcileri,
il düzenleme kurulu, il disiplin kurulu, il hakem kurulu ve benzeri temsilci ve kurullar ile ilgili
talimatları hazırlamak ve uygulamak.”

“t) Kulüpleri ve okul takımlarını kayıt ve tescil etmek, kızlar ve erkekler kategorilerinde
gerektiğinde bunları liglere ve gruplara ayırmak, lig ve turnuva düzenlemek, uygulanacak terfi
ve tenzil statülerini belirlemek, bunlarla ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak, kulüplerin
saha, salon ve tesislerin standartlarını, sporcu lisans tescili, süreleri ile lisans çıkartma yaşı ve
transfer olma şartlarını belirlemek.”

MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Okul sporları, müsabaka ve çalışmalarında kulüpler ve kişilerce yapılan sportmen-

liğe aykırı filler ve bunlara uygulanacak cezalar, ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak
Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla düzenlenir.”

MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Federasyon faaliyetleri kapsamında yapılacak olan organizasyonların, gerektiğinde

televizyon, radyo internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, ya-
yınların düzenlenmesine ve programlanması talimatları, ilgili kurum ve yönetmelikler doğrul-
tusunda yönetim kurulu tarafından hazırlanır.”

MADDE 8 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı

yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2014 29136 (Mükerrer)
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Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Oryantiring Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi
ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Kulüp temsilcileri; genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki yarış sezonunda
üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüplerin temsilcileri genel kurulda delege olabilirler.
Kulüp temsilcilerinin sayısı belirlenirken, kulüplere puan verilir. Bu puanlama aşağıdaki gibi
belirlenir;

1) Büyükler, gençler, yıldızlar, küçükler ve minikler kategorilerine katılan kulüplere,
aynı kategoride katılmış olma şartı aranmaksızın, her bir kategori için her yıl ayrı ayrı olmak
üzere birer puan verilir. Puan hesaplanırken kategorilerde cinsiyet farkı dikkate alınmaz. Ör-
neğin bir kulübün aynı sezon hem büyük erkek, hem de büyük bayan kategorisinde yarışmalara
katılması durumunda büyükler kategorisinden o sezon için sadece bir puan,

2) Milli Takıma sporcu veren kulüplere, genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki
yarış sezonunda üst üste Federasyon faaliyetlerine katılmaları şartıyla, Milli sporcu sayısına
bakılmaksızın her yıl için birer puan,

verilir.”
“(4) Çarpım sonucunda bulunan küsuratlı sayı bir üst sayıya yuvarlanır.”
MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsünün 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanı ve sekiz asıl üye olmak üzere dokuz üyeden
oluşur. Genel kurulda ayrıca sekiz yedek üye seçilir.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Baş-

kanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2014 29136 (Mükerrer)

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2014 29136 (Mükerrer)

25 Ekim 2018 – Sayı : 30576                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 125



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsünün 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama tali-
matıyla belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı

yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
KURU ÜZÜM LİSANSLI DEPO TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 1/4/2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuru Üzüm
Lisanslı Depo Tebliğinin 1 inci maddesinde yer alan “belirlenen” ibaresinden sonra gelmek
üzere “işlenmemiş” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan “TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardında
tanımlanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bentte yer alan “çekirdeksiz taze üzümlerin”
ibaresinden sonra gelmek üzere “bandırmalı ve bandırmasız” ibaresi eklenmiş ve (f) bendinde
yer alan “sağlıklı” ibaresi “uygun” olarak değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan

“beton sıvalı ve badanalı ya da beyaz plastik boyalı olması,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,
(c) bendinde yer alan “Depolarda sıcaklığın 10-20°C ve nispi nemin % 65 civarında olmasını
sağlayacak özellikte ve depoların kapalı olması” ibaresi “Kapalı olması ve sıcaklığın maksi-
mum 24°C, oransal nemin ise % 45-65 arasında olmasını sağlayacak özellikte olması” olarak
değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan “nem alma ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fık-
rasında yer alan “sağlıklı” ibaresi “uygun” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir. 

“(5) Depoda sıcaklık ve nem oranı günlük olarak takip edilir ve kayıt altına alınır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.
“Kuru üzümlerin depoya kabulü
MADDE 8 – (1) İşlenmemiş çekirdeksiz kuru üzümler Bakanlıkça belirlenen Çekir-

deksiz Kuru Üzüm Kalite Kriterleri ve Sınıflandırma Usul ve Esaslarına göre değerlendirilerek
depoya kabul ya da red edilir.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/4/2014 28961
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(2) Depolanmaya uygun olmayan, fermente olan, sağlığı olumsuz etkileyebilecek nitelik
taşıyan ve mevzuatta öngörülen diğer hususlara uygun olmayan kuru üzümler lisanslı depolara
alınmaz.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Rutubet oranı % 13’ün üzerinde olan kuru üzümler lisanslı depoya kabul edilmez. 
(3) Kuru üzümler ambalajlı olarak depolanır. Ambalajlar, yeni, temiz, kuru, kokusuz,

içindeki malın özelliklerini bozmayan ve kontaminasyona (bulaşmaya) neden olmayacak özellikte
malzemeden yapılmış olmalıdır. Kuru üzüm ambalajları, net kapasitesi 50 kg olan (+/- %10) gı-
daya uygun ve UV ışınlarına dayanıklı polypropilen çuvallarda ya da en fazla 400 kg ürün ala-
bilen gıdaya uygun plastik kasalarda muhafaza edilir. Depoda en fazla 8 adet çuval üst üste
konulur. Ambalajlar, yaş ve rutubetli olmayan, havadar, serin yerlerde tutulur ve istiflerin ha-
valandırılmasının sağlanması amacıyla sıralar arasında boşluk bırakılır.”

“(4) Kuru üzüm ambalajları duvar ve tavandan en az 50 cm uzaklıkta depolanır.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.
“Kalite kaybı ile prim ve indirim tarifesi
MADDE 12 – (1) Depolanan kuru üzümün, lisanslı depo işletmesince Bakanlığın onayı

alınıp ilan edilen cetveldeki kabul edilebilir kalite kaybı değerleri içerisinde geri verilmesi esas-
tır. Kuru üzümün karıştırılarak depolanması halinde ortaya çıkabilecek küçük kalite farklılıkları
prim ve indirim tarifesine göre tazmin edilir. 

(2) Kuru üzümün mudiye tesliminde kabul edilebilir kalite kayıpları içinde; küçük kalite
farklılıkları çıkmış ve bunlar prim, indirim tarifesindeki oranları aşmamış ise, prim ve indirim
tarifesindeki kabul edilebilir sınırlar içindeki değerlere göre ürün teslim edilir.

(3) Kuru üzümün mudiye tesliminde kabul edilemez kalite farklılıkları çıkmış ve bunlar
prim ve indirim tarifesindeki oranları aşmış ise;

a) Mudinin lisanslı depodan teslim aldığı kuru üzüm, teslim ettiğinden yüksek kaliteli
(tip) çıkar ise, kalite farklılığından doğan fiyat farkı mudi tarafından lisanslı depo işletmesine,

b) Mudinin lisanslı depodan teslim aldığı kuru üzüm, teslim ettiğinden düşük kaliteli
(tip) çıkar ise, kalite farklılığından doğan fiyat farkı lisanslı depo işletmesi tarafından mudiye,

ödenir. 
(4) Kalite farklılığından dolayı bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde kuru üzü-

mün niteliğine göre mudiye teslim tarihinde borsada oluşan ortalama fiyat esas alınır.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Depo her zaman temiz olur ve yüksek sıcaklıktan, bu Tebliğde belirtilen nem aralığı

dışındaki bir nem oranından, hava ve ışıktan, kemirgen hayvan, mikroorganizma, böcek ve
tozlar ile yabancı kokular gibi diğer olumsuz unsurlardan korunur.”

“(4) Kuru üzüme zarar verebilecek hale gelmiş depolar, gerekli tadilatlar yapılıncaya
ve kuru üzümün bozulmadan ve uygun şekilde depolanmasına elverişli hale getirilinceye kadar
kullanılmaz.”

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/4/2017 30025
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—— • ——
DÜZELTME

24/10/2018 tarihli ve 30575 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 192 sayılı Hububat
Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kara-
rının 7 nci maddesinde sehven yer alan “Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” ibaresi
“Bu Karar 25/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”
şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 8453 

—— • —— 

Van 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 8455 
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İstanbul (Kapatılan) 62. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/83  

Karar No : 2016/394 

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

04/10/2016 tarihli ilam da Katılan Sanık Mehmet ve Zühre oğlu, 06/04/1977 doğumlu, Trabzon, 

Köprübaşı, Gündoğan mah/köy nüfusuna kayıtlı EROL SANCAK tüm aramalara rağmen 

bulunamamış, gerekçeli karar emri tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın RESMİ 

GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

karar verilmiş olup,  

İlan olunur. 8784 

—— • —— 

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Mahkememizin 20/06/2018 tarih ve 2018/54 Esas, 2018/422 sayılı kararı ile olayın 

müştekisi bulunan Alabed ve Mabruka oğlu, 1961 d.lu, Libya d.lu, MOHAMMED HABED 

DWED tüm aramalara rağmen bulunup gerekçeli karar ile Sanık Müdafinin istinaf dilekçesi tebliğ 

edilememiştir. 

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

GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

olunur. 8785 

—— • —— 

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2017/601  

MÜŞTEKİ : SEVGİ ÇERCİ 

SANIK : EMANUEL OSHACHİ ANOSIKE Abraham ve Rose oğlu,  

  1986 d.lu İstanbul Avcılar Gümüşpala Mah. Görümce Sok 3/1 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizin 12/07/2018 tarih 2017/601 

esas 2018/403 sayılı kararı ile Taksile Bir kişinin yaralanmasına neden olma, alkol veya 

uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçlarından CMK 231 MAD 

GEREĞİNCE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği, ancak 

tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETE'DE 

İLANAN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına, tebliğ tarihinden 

itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi 

dışında olması halinde temyiz talebini bildirir zabıt kâtibi tarafından düzenlenecek tutanak ile 

Yargıtay yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. aksi 

takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 8786 
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İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/284 

Müşteki : MERVE YILDIZ 

Sanık : ARBİ MOHAMED Belkacem ve Meddah oğlu, 1959 d.lu Filistin doğumlu 

18 Mart Cad. 37/b Akasaray Fatih İstanbul 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizin 16/07/2018 tarih 2016/284 

ESAS 2018/405 SAYILI kararı ile Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak sureti ile 

hırsızlık suçundan TCK 142/2b35,62/1 mad. gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezası ile 

cezalandırılmasına karar verildiği, ancak tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve kararın 

tebliğ edilemediği anlaşılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ 

GAZETE'DE İLANAN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına, tebliğ tarihinden 

itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi 

dışında olması halinde temyiz talebini bildirir zabıt kâtibi tarafından düzenlenecek tutanak ile 

Yargıtay yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. aksi 

takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 8787 

—— • —— 

Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 8788 
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Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

—— •• —— 

Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesinden: 
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Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8277 

 

—— •• —— 
 

Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 8369 
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İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 8851 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARSALAR SATILACAKTIR 
Elazığ Belediye Başkanlığından: 

 
 8950/1-1 
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MUHTELİF TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ ye ait ve detayları ihale şartnamesinde verilen 

Niğde İli, Bor İlçesinde bulunan muhtelif taşınmazlar kiraya verilecektir. 

1 - Muhtelif Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili İhale 05.11.2018 Pazartesi Günü 

Saat: 14.00‘da Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü 3.Kat toplantı salonunda kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık 

suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle ihaleye iştirak edenler veya kanuni temsilcileri ihale gün ve 

saatinde Genel Müdürlük 3. Kat Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

2 - İsteklilerin tekliflerini, ihale şartnamesinde belirtilen hususları dikkate alarak 

hazırlamaları ve ihalenin yapılacağı gün ve saate kadar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel 

Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne kapalı zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. 

Son Teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3 - Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası 

üzerinden değerlendirilecektir.  

4 - İhaleyle ilgili dokümanlar, ihalenin yapılacağı adreste bulunan Pazarlama ve Satış 

Dairesi Başkanlığı Dahili Satış Müdürlüğü Servisinde görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir. 

Ancak; İhaleye iştirak edecekler ihale dokümanı almak zorundadır. 

5 - İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat verebileceklerdir. Teminatlar nakit veya teminat mektubu 

şeklinde olabilecektir. Geçici teminatlarla ilgili bankalar veya katılım bankalarınca düzenlenecek 

süreli teminat mektuplarında süre; tekliflerin geçerlilik süresinden en az 90 (Doksan) takvim günü 

fazla süreli olmalıdır. Geçici Teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İş bu detayları ihale şartnamesinde belirtilen muhtelif taşınmazların kiraya verilmesi 

işi 4046, 2886, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. Şirketimiz; Mal ve Hizmet Satış 

Yönetmeliği esasları dâhilinde, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal 

etmekte, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 

tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus teklif verme tarihinin sona ermesinden önce idarece 

duyurulacaktır. 

7 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş; Söz konusu kiraya verilecek taşınmazların tamamını 

kiraya verebileceği gibi, bir kısmını kiraya vermeme veya daha sonra kiraya verilmek üzere 

sözleşme yapma yoluna gitme gibi hususlarda serbesttir. İstekliler bunu peşinen kabul etmiş 

sayılır.  

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü 

olmalıdır. 

9 - Kira bedeli kiracı tarafından ilk kira peşin ödenmek kaydıyla, aylık periyotlarla peşin 

olarak ödenecektir. 

10 - İhale ile ilgili tüm bilgiler; 0 (312) 458 57 57 - 458 57 58 nolu telefonlardan ve 

www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir. 8957/1-1 
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MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA 

DÜZELTME İLANI 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

Resmi Gazetenin 03.10.2018 tarih ve 30554 sayılı nüshasında yayımlanan taşınmaz satış 

ilanında bulunan satışa konu taşınmaz listesinin 4. sırasındaki; Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Tekbağ 

Mahallesi, 475 ada, 9 parselde bulunan 3.482,00 m2 lik taşınmaz ile listesinin 5. sırasındaki; 

Çorum İli, Alaca İlçesi, Denizhan Mahallesi, 539 ada, 1 parselde bulunan 7.994,42 m2 lik 

taşınmaz satış ihalesi kapsamından çıkartılmıştır. 

Duyurulur. 8958/1-1 

—— • —— 

Y32 BOJİLİ TVS2000 BAKIM-ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 

800 ADET Ø920 MM’LİK YOLCU VAGONU MONOBLOK 

TEKERLEK SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2018/539803 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71509 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

1 - İhale konusu malın 

      Adı ve miktarı : Y32 bojili TVS2000 bakım-onarımlarında kullanılmak 

üzere 800 adet Ø920 mm’lik yolcu vagonu Monoblok 

Tekerlek Alımı  

2 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 

oda)/ Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom 

Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKİYE 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

03/12/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle 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. 8959/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

 

 8962/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire 

Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilişim malzemesinden Sunucu Sistemlerinin 

Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve DELL-EMC, FUJITSU, HPE veya LENOVO 

markalarından birine; Veri Depolama Sistemlerinin ise Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

ve DELL-EMC, FUJITSU, HİTACHİ VANTARA, HPE veya IBM markalarından birine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname 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 dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05/11/2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve istenilen markalarından birine 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 şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale 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 İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8963/1-1 
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İŞ ZEKASI YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Bilgi İşlem Teknolojileri Daire Başkanlığı ihtiyacı 

İş Zekası Yazılımı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında 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 dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06/11/2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı 

tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale 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 İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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İHALE İLANI 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Tarih : 

Dünya Bankası Kredi No : IBRD 83710-TR 

İhale Referansı : DB.KAB.16 

1 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve 

Kalkınma Bankasından Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi kapsamında değişik para 

birimlerinde bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 154 kV Şemikler 

GIS S/S - Ataer S/S Yeraltı XLPE Güç Kablo Bağlantısı işi (DB.KAB.16) sözleşmesi 

kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır. 

2 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun 

isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet 

etmektedir: Malların Temini (154 kV çapraz-bağlı polietilen (XLPE) izoleli güç kabloları ve 

aksesuarları, fiber optik kablolar ve aksesuarları), testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli 

hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun 

tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri 

ve 154 kV Yeraltı Kablo Bağlantısı İşinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. 

Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale 

Prosedürlerine göre yürütülecektir. 

3 - İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını 

aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler: 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), 

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.) 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Kat: 15, Oda No: 15030 

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE 

Tel. : +90 312 203 89 11 

Faks : +90 312 203 82 88 

e-posta : bilal.cirak@teias.gov.tr 

4 - İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 

1500 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı 

başvuru yapılarak alınabilir. 

Banka İsmi ve Banka Hesap No: 

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No: 00158048000941781 

IBAN No: TR350001500158048000941781 

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No: 00158007281639948 

IBAN No: TR880001500158007281639948 

5 - Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın 

Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım 

İşlerinin Satın alması. 

6 - Teklifler 12/12/2018 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

yukarıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 250.000,- (ikiyüzellibin) 

EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda 

belirtilecek olan adreste 12/12/2018 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Giriş Katı 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 8960/1/1-1 
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INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC of TURKEY 

Date : [date of issuance of IFB] 

Loan No : IBRD 83710-TR 

IFB No : DB.KAB.16 

1 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) has received a loan from 

the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), under the Renewable 

Energy Integration Project (REIP), in various currencies. It is intended that part of the proceeds of 

this loan will be applied to eligible payments under the contract for 154 kV Şemikler GIS S/S-

Ataer S/S Underground XLPE Power Cable Connection (DB.KAB.16). 

2 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) now invites sealed bids 

from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of Goods 

(154 kV cross-linked polyethylene (XLPE) insulated power cables and accessories, fiber optic 

cables and accessories), testing, transport, delivery, services required at customs and storage at 

site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, 

civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 

154 kV Underground Cable Connection Work. International competitive bidding will be 

conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure. 

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding 

documents at the office of 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

TRADE DEPARTMENT, 

Bilal ÇIRAK, Assistant Manager 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No:30 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

Phone : +90 312 203 89 11 

Fax : +90 312 203 82 88 

e-mail : bilal.cirak@teias.gov.tr 

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the 

submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 

1500.- or US$ 250.- (V.A.T included). 

Name of bank and account No is: 

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No: 00158048000941781 

IBAN No: TR350001500158048000941781 

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb., No: 00158007281639948 

IBAN No: TR880001500158007281639948 

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract 

are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents: Procurement of Plant, Design, 

Supply and Installation. 

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 12 December 2018 at 2:00 

p.m. (Turkey Local Time) and must be accompanied by a security of  250.000,- Euros equivalent 

(twohundredfiftythousand Euros) 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

12 December 2018 at 2:00 p.m. (Turkey Local Time) at the offices of 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 8960/2/1-1 



25 Ekim 2018 – Sayı : 30576 RESMÎ GAZETE  Sayfa : 155 

 

ARAKLI TAŞÖNÜ ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSİNİN 

KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİNİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ 

KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI 

TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALESİ YAPTIRILACAKTIR 

Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme 

Birliğinden:  

Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinin Kurulması ve 

İşletilmesi İşinin Yap-İşlet-Devret Modeli Kapsamında Tüm İstekliler Arasında Kapalı Teklif 

Alma Usulü İle İhale İlanı 

1. Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinin Yap-İşlet-Devret Modeli ile 

yapılması, işletilmesi ve devredilmesi işinin ihalesi; 29/11/2018 Perşembe günü saat 10:00'da 

Trabzon Valiliği (B) Toplantı Salonunda (Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. Ortahisar/Trabzon), 

Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre 

yapılacaktır. 

2. İhalenin Konusu: Cumhurbaşkanlığının 10/10/2018 tarih ve 161 sayılı kararına dayalı 

olarak T.C.Trabzon Ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme 

Birliğine ait Araklı İlçesi Taşönü Mahallesi sınırları dahilinde 243.563,54 m2 alanda; Entegre 

Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi kurulması, işletilmesi ve sözleşme süresi sonunda 

tesisin her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz 

olarak İdare’ye devredilmesi işinin 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararına istinaden ihale edilmesi işidir. 

3. İstekliler; ihale dosyasını 30/10/2018 tarihinden itibaren Gülbaharhatun Mah. İnönü 

Cad. No:81 Kat:2 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan T.C.Trabzon ve Rize İlleri Yerel 

Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğinde bedelsiz olarak görebilirler. İhaleye 

ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 5.000,00-TL (Beş Bin Türk Lirası)'dır. İhaleye 

iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedelini Birliğin Ziraat Bankası Trabzon Gülbaharhatun 

Şubesindeki TR6100010015490974335675018 nolu banka hesabına yatırarak, karşılığında 

alacakları banka dekontunu T.C.Trabzon Ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri 

Yapma ve İşletme Birliğine ibraz ederek ihale dosyasını alabileceklerdir. 

4. Söz konusu işe ait geçici teminat tutarı 9.000.000,00-TL (Dokuz Milyon Türk 

Lirası)’dır. Teminat olarak kabul edilecek değerler, ihalenin idari şartnamesinin 8. maddesinde 

belirtilmiştir. 

5. İstekliler teklifleri ile birlikte ihale şartnamesi ve eklerini (Uygulama sözleşme tasarısı 

dâhil) imzalayarak 29/11/2018 Perşembe günü, en geç saat 10:00’a kadar, sıra numaralı alındılar 

karşılığında Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. No:81 Kat:2 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan 

T.C. Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğine 

bizzat istekli veya vekili tarafından elden veya posta ile teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve 

saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat 

ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu'nun saat ayarı esastır. 

6. İhale konusu işte, görevli şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine 

garantisi verilmeyecektir. 

7. İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar,  ihalenin idari şartnamesinde belirtilmiştir. 

8. Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 

usul ve esaslar dahilinde yürütülecektir. 

9. İdare görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu 

serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare'den talepte bulunamazlar. 

İlan olunur. 8936/1-1 
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HPLC VE GC CİHAZLARININ YENİ YAZILIM VE VALİDASYONLARININ 

YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

İŞLETMEMİZ LABORATUVARINDA KULLANILMAKTA OLAN HPLC VE GC 

CİHAZLARININ YENİ YAZILIM VE VALİDASYONLARININ YAPTIRILMASI HİZMET 

ALIMI 4734 KİK kanununun 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale 

edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/533940 

1-İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

  BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletmemiz laboratuvarında kullanılmakta olan HPLC ve 

  GC cihazlarının yeni yazılım ve validasyonlarının 

  yaptırılması hizmet alımı 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

  Bolvadin/Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 02 Kasım 2018 günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir.  

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 

tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta serbesttir. 8926/1-1 



25 Ekim 2018 – Sayı : 30576 RESMÎ GAZETE  Sayfa : 157 

 

SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SPOR MÜSABAKALARINA 

DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARININ 

ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE YAPTIRILMASI 

İHALESİ YAPILACAKTIR 

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından: 
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8939/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 

 
 8842/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 35 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ 

MINTIKASINDA BULUNAN KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN  

2019 YILI İÇİN HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİ  

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2018/502616 

1 - İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak/ 

İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98 

 c) Elektronik Posta Adresi : tcddihale35@gmail.com 

d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 10 Adet Hemzemin Geçitte 40 İşçi ile. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 07.11.2018 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15/00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 

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. 8782/1-1 

————— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 34 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ 

MINTIKASINDA BULUNAN KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN  
2019 YILI İÇİN HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİ  

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2018/502581 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak/ 
İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : tcddihale35@gmail.com 

d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

2 - İhale konusu malın  

    adı ve miktarı : 17 Adet Hemzemin Geçitte 74 İşçi ile. 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 06.11.2018 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 

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. 8781/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

 

8940/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8952/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8954/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8954/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8954/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8954/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8954/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8954/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8954/7/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8726/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Bizim Çocuk Evi Vakfı, İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/04/2018 tarihinde 

kesinleşen, 22/02/2018 tarih ve E: 2016/197, K: 2018/122 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8935/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

06.07.2017 tarihli ve 16468 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması 

talimatlandırılan, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi 

Egemen ERGUN (Oda Sicil No: 56216) tarafından Bakanlığımız ve Çanakkale Valiliği aleyhine 

açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 21.09.2018 tarihli ve E.2018/81-K.2018/1922 

sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 09.07.2017 tarihli ve 30119 

sayılı Resmî Gazete ilanı ile Egemen ERGUN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 16.10.2018 

tarihli ve 182451 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8924/1-1 

————— 

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, 593 ada, 329 parsel üzerindeki 993267 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Karabük Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 

İnşaat Mühendisi İsmail GÖNDER (Denetçi No: 19705, Oda Sicil No: 23402) tarafından, Ankara 

11. İdare Mahkemesinin 2017/393 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

11.07.2018 tarihli ve E.2017/393-K.2018/1618 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İsmail GÖNDER 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 12.10.2018 tarihli ve 

179850 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8920/1-1 

—— • —— 

Bulancak Belediye Başkanlığından: 

Bulancak Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarih ve 267 sayılı kararı ile uygun görülen 

Bulancak Belediyesi ve Mücavir alanları kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar planı, 25.10.2018 tarihi itibariyle 30 gün süreyle Belediyemiz Meclis 

Salonunda askı ilanına çıkarılacaktır. 8942/1-1 

—— • —— 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 8941/1-1 
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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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 8921/1-1 
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İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 8852/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8743/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8744/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8745/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8746/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8747/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8748/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8750/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8749/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8752/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 8751/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Ofisi

Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 218)

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
–– Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) İdari Komitesi Tarafından 15-16 Ekim 2015

Tarihlerinde Düzenlenen 15 inci Dönem Toplantısında Adı Geçen Sözleşmenin EK-A’sının
II Sayılı Ekinde Yapılan Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 217)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel

Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 196)
–– Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar

Sayısı: 204)
–– KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta

Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 227)

–– 380 kV Çetin HES TM-Siirt TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 229)

–– Bazı İl Müftülüklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2018/200)
–– Bazı İl Müftülüklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2018/201)

YÖNETMELİKLER
–– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik (Karar Sayısı: 228)
–– Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin

Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜLER
–– Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
–– Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
–– Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
–– Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
–– Türkiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
–– Türkiye Oryantiring Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
–– Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana

Statü
–– Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana

Statü

TEBLİĞ
–– Kuru Üzüm Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/9/2018 Tarihli ve 2015/6999 Başvuru Numaralı Kararı

DÜZELTME 192 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

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




