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Kanun No. 7181 Kabul Tarihi: 4/7/2019

MADDE 1 – 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesine bi-
rinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerde, tarafların farklı tapu mü-
dürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları hâlinde, taraf iradeleri resmî görevliler tara-
fından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 2 – 2644 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
“Tapu kaydındaki hisse hatalarının düzeltilmesi
EK MADDE 3 – Kadastro tespiti veya tapu sicilinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle

oluşan hatadan olumsuz etkilenen hisselerin maliklerine, ayni ve şahsi hak lehtarlarına hatanın
nedenleri ve düzeltme sonrası oluşacak hisse durumunu gösteren tebligat yapılır.

Yapılacak işlem konusunda tapu kaydının beyanlar hanesine belirtme yapılır ve bu be-
lirtme düzeltme işlemi kesinleşinceye kadar korunur.

Tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgililerince muvafakat verilmesi hâlinde dü-
zeltme işlemi yapılır. Bu süre içinde muvafakat verilmez ise tapu müdürlüğünce hatalı kayıt
resen düzeltilerek işlem sonucu ile birlikte düzeltme işlemine karşı tebliğden itibaren altmış
gün içinde asliye hukuk mahkemesinde dava açılabileceği ilgilisine ihtar edilir.”

MADDE 3 – 2644 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 4 – 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 883

üncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi dolmuş olmasına rağ-
men terkin edilmeyen süreli ipoteklerde anılan fıkrada belirtilen otuz günlük süre, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihte başlar.”

T.C.
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MADDE 4 – 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 22 nci ve 27 nci mad-
deleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa aşağıdaki ek
madde eklenmiştir.

“Hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarının düzeltilmesi
EK MADDE 5 – Kat mülkiyetine tabi yapıların projesindeki hatalı blok numaralarının

düzeltilebilmesi için; blok bazında kat malikleri kurulunun salt çoğunluğuyla alınmış karar ile
lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik rapor
gereğince düzenlenen ve ilgili idarece onaylanan yeni vaziyet planı ilgilisi tarafından tapu mü-
dürlüğüne sunulur. 

Kat mülkiyetine tabi yapıların projesindeki hatalı bağımsız bölüm numaralarının dü-
zeltilebilmesi için; lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü tarafından ha-
zırlanan ve ilgili idarece onaylanan teknik rapor ilgilisi tarafından tapu müdürlüğüne sunulur.
Bu fıkra kapsamında yapılan düzeltmelerde ayni ve şahsi hak lehtarlarının muvafakati aranır.”

MADDE 6 – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Tarım arazileri, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanununda belirtilen izinler alınmadan; tarımsal amaç dışında kullanılamaz, planlanamaz, köy
ve/veya mezraların yerleşik alanı ve civarı veya yerleşik alan olarak tespit edilemez.”

MADDE 7 – 3194 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İmar planlarında umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılan yerler:
MADDE 13 – Özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde olup uygulama imar planında dü-

zenleme ortaklık payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazlar; 
a) Bu kullanımlardan umumi hizmetlere ayrılan alanlar öncelikle 18 inci maddeye göre

arazi ve arsa düzenlemesi yapılarak,
b) 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında sırasıyla, ilgisine

göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılmak veya satın
alınmak suretiyle, 

ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirilir. 
Düzenleme ortaklık payına konu kullanımlardan yol, meydan, ibadet yerleri, park ve

çocuk bahçeleri hariç olmak üzere yapı yapılabilecek diğer alanlarda; alanların kamuya geçişi
sağlanıncaya kadar maliklerinin talebi hâlinde ilgili kamu kuruluşunun uygun görüşü alınarak
plandaki kullanım amacına uygun özel tesis yapılabilir. 

İlgili mevzuat uyarınca hiçbir şekilde yapı yapılamayacak alanlarda muvakkat da olsa
yapı yapılmasına izin verilmez. Mevcut yapılar kamulaştırılıncaya kadar korunabilir. Bu alan-
larda beş yıllık imar programı süresi içinde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre işlem
tesis edilerek parsel, kamu mülkiyetine geçirilmek zorundadır. Bu süre en fazla bir yıl uzatıla-
bilir.

Parsel maliklerinin hisselerini idareye hibe etmeleri veya bedelsiz devretmeleri duru-
munda, idare devir işlemlerini bedel almaksızın gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu işlemler
için parsel maliklerinden hiçbir vergi, resim, harç, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad al-
tında bedel alınmaz.

Kamu kullanımına ait sosyal, kültürel ve teknik altyapı alanlarının, Hazine veya kamu
mülkiyetindeki alanlarla trampa yapılması hâlinde, şahıs veya özel hukuk kişilerinden hiçbir
vergi, resim, harç, ücret, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel alınmaz. 
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Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle
belirlenir.”

MADDE 8 – 3194 sayılı Kanunun üçüncü bölüm başlığı “Arazi ve Arsa Düzenleme
Esasları” şeklinde, 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle parse-
lasyon planının yapılması esastır. 

İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve tevhit işlemleri, parselasyon planı tescil edilmiş
alanlarda yapılabilir.”

“Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin imar planlarına
ve imar mevzuatına uygun olması şarttır.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen
merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya
kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskûn alanlar
ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uy-
gun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fık-
ralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.

Mevcut hâliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar parsellerinde; maliklerden birinin
talebi üzerine veya doğrudan, parsel maliklerine kendi aralarında anlaşmaları için yapacağı
tebliğden itibaren üç ay içerisinde maliklerce anlaşma sağlanamaması hâlinde, resen tevhit ve
fiilî duruma göre ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkilidir.”

MADDE 9 – 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin başlığı “Parselasyon planlarının
hazırlanması:” şeklinde değiştirilmiş; ikinci fıkrasına “saha,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“düzenleme alanındaki nüfusun kentsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan umumi
hizmet alanlarının tesis edilmesi ve” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “kırkını” ibaresi “kırk
beşini” şeklinde, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye
üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra, mevcut altıncı fıkradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, mevcut yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten
kaldırılmış, mevcut onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir. 

“Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan
yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Ba-
kanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis
alanları, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme
kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, resmî kurum alanı, mezarlık alanı, belediye hizmet alanı,
sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rek-
reasyon alanı olarak ayrılan parseller ve mesire alanları gibi umumi hizmet alanlarından oluşur
ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz. Düzenlemeye tabi tutulan
alan içerisinde bulunan taşkın kontrol tesisi alanlarının, bu fıkrada belirtilen kullanımlar için
düzenleme ortaklık payı düşülmesini müteakip kalan Hazine mülkiyetindeki alanlardan karşı-
lanması esastır. Ancak taşkın kontrol tesisi için yeterli alanın ayrılamaması durumunda, dü-
zenleme ortaklık payının ikinci fıkrada belirtilen oranı aşmaması şartıyla, düzenlemeye tabi
diğer arazi ve arsaların yüz ölçümlerinden bu fıkradaki kullanımlar için öncelikle düzenleme
ortaklık payı ayrıldıktan sonra ikinci fıkrada belirtilen orana kadar taşkın kontrol tesisi için de
ayrıca pay ayrılır. Kapanan imar ve kadastro yollarının öncelikle düzenleme ortaklık payına
ayrılan toplam alandan düşülmesi esastır.
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Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, üçüncü fıkrada sözü geçen umumi hizmetler
için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan
miktar, tescil harici alanlardan veya muvafakat alınmak kaydıyla; kamuya ait taşınmazlardan
ya da Hazine mülkiyetindeki alanlardan karşılanır. Bu yöntemlerle karşılanamaması hâlinde
belediye veya valilikçe kamulaştırma yoluyla tamamlanır.”

“Bu madde hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme or-
taklık payı alınmaması esastır. Ancak, her türlü imar planı kararı ile yapılaşma koşulunda ve
nüfusta artış olması hâlinde, artış olan parsellerden, uygulama sonucunda oluşan değerinin ön-
ceki değerinden az olmaması kaydıyla, ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını % 45’e
kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir.”

“Üçüncü fıkrada belirtilen, bölgenin ihtiyacına ayrılan alanlardan belediye hizmetleri
ile ilgili olanlar bu amaçlarla kullanılmak kaydıyla ilgili belediyesi adına, diğer alanlar ise imar
planındaki kullanım amacı doğrultusunda bu amacı gerçekleştirecek olan idareye tahsis edilmek
üzere Hazine adına tescil edilir.”

“Parselasyon planı yapılmadan ifraz ve tevhit edilerek tescil edilen parsellerden, imar
planında umumi hizmet alanlarına rastladığı için terk edilen veya bağışlanan alanların toplam
parsel alanına oranı, yeni yapılacak parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı oranına
tamamlayan farkı kadar düzenleme ortaklık payı alınabilir.

Belediye veya valiliğin; parselasyon planlarını, imar planlarının kesinleşme tarihinden
itibaren beş yıl içinde yapması ve onaylaması esastır. Parselasyon planı yapmamaları sebebiyle
doğacak her türlü kamulaştırma iş ve işlemlerinden belediyeler veya valilikler sorumludur.

Mevcut yapılar nedeniyle parsellerden düzenleme ortaklık payı alınamadığı hâllerde
bu payın miktarı, düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi için yapılacak kamulaştırmada kullanıl-
mak üzere bedele dönüştürülebilir.

Bedel takdiri 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen bedel tespiti esasları
da gözetilerek 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre lisans almış
gayrimenkul değerleme uzmanları veya ilgili idare takdir komisyonlarınca raporlandırılarak
tespit edilir. Tespit edilen bedel tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilir ve bu bedelin ta-
mamı ödeme tarihinde, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin ola-
rak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri
uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında güncellenmek suretiyle ödenmedikçe
devir yapılamaz, yapı ruhsatı verilemez. Bedelin tamamen ödenmesi hâlinde taşınmaz maliki
ya da idarenin talebi üzerine terkin edilir. 

Düzenleme sonucu taşınmaz maliklerine verilecek parseller; öncelikle düzenlemeye
alınan taşınmazın bulunduğu yerden, mümkün olmuyor ise en yakınındaki eşdeğer alandan ve-
rilir. 

Düzenleme alanında bulunan imar adalarında, asgari parsel büyüklüğünü karşılamak
kaydıyla, imar uygulama alanında kalan hisseli arsa ve araziler; hisse sahiplerinin muvafakati
hâlinde veya fiilî kullanım esasına göre müstakil hâle getirilebilir. 

Uygulama imar planında hüküm bulunmaması hâlinde yönetmelikte belirlenen asgari
parsel büyüklüklerinin altında parsel oluşturulamaz.”

“Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan alanlardaki ağaç-
lar/yapılar, belediye veya valilikçe bedeli/enkaz bedeli ödenerek sökülür ve yıkılır.”

“Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönetme-
likle belirlenir.”

MADDE 10 – 3194 sayılı Kanunun 27 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskan dışı alanlarda yapılacak ta-
rımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlü-
ğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir. Ancak etüt ve pro-
jelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun ol-
ması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan
mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro
paftasına işlenir. Bu alanlarda yapılacak seralar için, yola cephesi olan komşu parsellerden sü-
resiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla 8 inci
maddede belirtilen yola cephe sağlama koşulu aranmaz.”

MADDE 11 – 3194 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yapılaşmamış parseller, parsel maliklerinin muvafakati, araç giriş ve çıkışlarının trafiği

aksatmaması ve ilgili idaresinden izin alınmak kaydıyla, zemini geçirimli malzeme ile kapla-
narak ve gerekli işaretlemeler yapılarak, yapı kapsamına girmeyecek şekilde açık otopark olarak
işletilebilir.”

MADDE 12 – 3194 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk
yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik
tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine
tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır.
Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin in-
ternet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere
tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada
ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre
içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin gi-
derilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sa-
hibinden tahsil edilir.”

MADDE 13 – 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 7 – Alan, sınır, hisse düzeltimi yapılamaması nedeniyle zamanla sicili

ile zemini uyumsuz hâle gelen, imar uygulama hatalarının varlığı tespit edilmesine rağmen bu
hataların düzeltilemediği, haricî bölünmeye tabi tutulup tescili sağlanamayan ve/veya zamanla
farklı nedenlerle fiilî kullanıcısı ile maliki farklılaşmış parseller gibi konu çeşitliği ve taraf faz-
lalığı bulunan ve münferit davalar ile çözümü mümkün olmayan taşınmazlardan bu madde
kapsamında uygulama yapılması gerekenlerin sınır ve koordinatları Bakanlığın teklifi üzerine
Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Belirlenen alanlarda; her türlü iyileştirme, yenileme, dönüşüm, kamulaştırma ve benzeri
uygulamaların yapılmasında, ilgililere tebliğ edilmek üzere; mülkiyete ilişkin hisse hatalarının,
parsellerin yüz ölçümü ve sınır düzenlemelerinin ve imar uygulaması gören alanlarda dağıtım
ve alan hatalarının doğru miktar üzerinden resen düzeltilmesinde kamulaştırma, trampa ve ben-
zeri yollarla edinilen taşınmazların,  Hazinenin özel mülkiyetindeki veya özel mülkiyete konu
olabilecek Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki veya ihtiyaç duyulması hâlinde belirlenen
alan dışında olup Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların uygulamalar kapsamında de-
ğerlendirilmek ve trampa yoluyla yapılacak kamulaştırmalarda kullanılmak üzere tespitinde
ve temininde ve üçüncü kişilere devir ve temliki gereken taşınmazlarla ilgili iş ve işlemler ile
tapudaki işlemlerin yürütülmesinde, ilgili alanlarda her tür ölçekteki imar planı ve imar uygu-
lamaları ile hak sahibine devir ve benzeri ilgili işlemlerde Bakanlık yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”
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MADDE 14 – 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yedinci fıkrasının ikinci
cümlesine “akdi haleflerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “31/12/2019 tarihine kadar ya-
pacakları satın alma” ibaresi eklenmiş, dördüncü cümlesinde yer alan “beşinci fıkrası” ibaresi
“beşinci fıkrası, yapı ve tesisler hakkında ise onbirinci fıkrası” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya
aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Yapı kayıt belgesine konu taşınmaz için 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 Kanun hükümlerine göre tapu tahsis belgesi alınması ve
bu belgeye esas arsa bedellerinin ödenmiş olması hâlinde bu madde uyarınca ayrıca satış bedeli
alınmaz.  Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından yapı kayıt
belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimi-
siller terkin edilir, satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı satış bedelinden mahsup
edilir, bu tutardan fazlası iade edilmez.”

MADDE 15 – 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 19 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ilgili idare veya

yetkili kurumca onaylanmış ancak tescil işlemi tamamlanmamış parselasyon planlarında he-
saplanmış olan düzenleme ortaklık payı ve kamu ortaklık payı kesintilerine göre yürütülen iş
ve işlemlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle devam edilir.”

MADDE 16 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların De-
ğerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
4 üncü maddesinin onikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bu fıkranın yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yıl içerisinde” ibaresi “31/12/2019 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiş,
aynı cümlede yer alan “rayiç” ibaresi fıkra metninden çıkarılmış, üçüncü ve dördüncü cümleleri
yürürlükten kaldırılmış, beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci cümlesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş ve mevcut altıncı cümlesinde yer alan “Ha-
zineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak bu fıkrada hüküm olmayan hâllerde; ecrimisil
ve kira bedellerinin mahsubuna ilişkin hükümleri hariç olmak üzere,” ibaresi “Bu fıkra kapsa-
mında yapılacak satışlarda; satış bedeli, ödeme şekli, taksit süresi ve sayısı, uygulanacak faiz
oranı ve diğer hususlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

“Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren otuz yıl içerisinde 1/5000 veya 1/1000 ölçekli
imar planında tarım dışı amaca ayrılması hâlinde, güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren
TÜFE (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) oranında artırılarak güncellenen bedel ara-
sındaki fark, bu fıkradaki hükümlere göre en son kayıt malikinden tahsil edilir.”

“Bu süre içerisinde tarım arazilerinin üç yıl aralıksız olarak tarımsal amaçla kullanılmaması
hâlinde, satış işlemi iptal edilir, taşınmaz resen Hazine adına tescil edilir ve ödenen bedel faizsiz
olarak kayıt malikine iade edilir. Bu hususlarda tapu kütüğüne gerekli belirtme yapılır.”

MADDE 17 – 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasına üçüncü cümle-
sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Bu maddenin onbirinci fıkrası kapsamında Hazineye intikal eden yapı ve tesislerin satışında,
yapı ve tesis bedeli yapı yaklaşık birim maliyet bedelinin yüzde beşi olarak hesaplanır.”

MADDE 18 – 4706 sayılı Kanunun geçici 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde” ibaresi
“31/12/2019 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiş, “rayiç bedel üzerinden” ibaresi madde met-
ninden çıkarılmış, ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya aşağıdaki cüm-
le eklenmiştir.
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“Bu madde kapsamında yapılacak satışlarda; satış bedeli, ödeme şekli, taksit süresi ve sayısı,
uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlarda 6292 sayılı Kanunun Hazineye ait tarım arazilerinin
satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.”

MADDE 19 – 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 883 üncü
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“İpotek süreli olarak kurulmuşsa, sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde ipotekli
taşınmaz üzerinde 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesinde
belirtilen şerhin konulmaması hâlinde ipotek, malikin talebiyle tapu müdürlüğünce terkin edi-
lir.”

MADDE 20 – 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesinin
altıncı fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Devredilen bu gayrimenkuller için Cumhurbaşkanınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ka-
rarının alındığı tarihten itibaren ecrimisil tahakkuk ettirilmez, tahakkuk ettirilen ecrimisiller
terkin edilir, tahsil edilenler ise iade edilir.”

MADDE 21 – 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Ka-
nununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – 19/7/2005 tarihinden önce onaylanmış 1/5000 veya 1/1000 öl-
çekli imar planları veya arsa vasfı kazanmış parseller ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce belirlenen onaylı köy ve/veya mezraların yerleşik alanı ve civarı ile yerleşik alanlar izinli
kabul edilir.”

MADDE 22 – 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi
ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiş-
tir.

“Hak sahipliği ihtilafları
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 7 nci madde kapsamında kalan taşınmazların kullanıcılarının

ve kayıt maliklerinin farklı kişiler olmaları nedeniyle satın alma veya iade hakkından yararla-
namayanlar, 31/12/2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları hâlinde durumlarına göre 6 ncı
maddenin onikinci fıkrası veya 7 nci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerinden yararlandırı-
lır.”

MADDE 23 – 6292 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başvuru ve ödeme sürelerinin uzatımı
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım

arazilerinin bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak;
a) Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, 
b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme

süresi, 
c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde

ödemeyenlerin ödeme süresi,
16/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalan taşınmazların satış bedeli; 2/B taşın-

mazları için bu Kanunun 6 ncı maddesinde ve Hazineye ait tarım arazileri için bu Kanunun 12 nci
maddesinde belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden,
bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre
için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık
değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanır. Birinci fıkranın (a) bendinden yararlanıla-
bilmesi için bu şekilde hesaplanan satış bedelinin yüzde ellisinin yapılacak tebligattan itibaren
üç ay içinde ödenmesi gerekir.
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(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan
tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu Kanun kapsamında ödeme
yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kuru-
munun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları topla-
mında artırılarak hesaplanır. Birinci fıkranın (b) bendinden yararlanılabilmesi için bu şekilde
hesaplanan satış bedelinin yüzde ellisinin 16/12/2019 tarihine kadar ödenmesi gerekir.

(4) Birinci fıkranın (c) bendinden yararlanılabilmesi için vadesi geçmiş taksit tutarla-
rının tamamının, vadesi gelmemiş taksit tutarlarının ise yüzde ellisinin 16/12/2019 tarihine ka-
dar ödenmesi gerekir.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate
alınmaz.”

MADDE 24 – 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüş-
türülmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, fıkraya dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ek-
lenmiş, mevcut beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Belirtilen haklar ve şerhler, tapuda; tevhit, ifraz, alan düzeltme, taksim, ihdas, terk, tescil, kat
irtifakı ve kat mülkiyeti tesisine ilişkin işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez ve bu işlem-
lerde maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmaz.” 
“Yeni yapılar için kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi safhasında belirtilen haklar ve şerhler, mu-
vafakat aranmaksızın sadece söz konusu haklar ve şerhlerden yükümlü olan malike düşecek
bağımsız bölümler üzerinde devam ettirilir.” 
“Uygulama alanında cins değişikliği, tevhit, ifraz, alan düzeltme, taksim, ihdas, terk ve tescil
işlemleri muvafakat aranmaksızın Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından resen yapılır veya
yaptırılır.”

“(10) Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek dönüşüm uygulamalarındaki taşınmazlar,
gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi veya arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden yapım
işini üstlenen müteahhide devredilmiş ise, malikler adına kat irtifakı kuruluncaya kadar, o ya-
pım işine ait malzeme ve işçilik alacakları hariç olmak üzere, müteahhidin üçüncü kişilere olan
borçlarından dolayı bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbir uygulanamaz. Yapım işine baş-
lanmasından itibaren altı ay içerisinde kat irtifakının kurulmaması durumunda, bu taşınmazlar
hakkında haciz ve tedbirler uygulanır.”

“(13) Bu Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde gerçek kişiler ve özel hukuk tü-
zel kişilerince uygulamada bulunulması durumunda yapım işini üstlenen müteahhitlerin payına
düşen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın ilerleme seviyesine göre ve İdarenin iznine istinaden
yapılabilir. Müteahhit, kendi payına düşen bağımsız birimlerin satışına izin verilmesi için İda-
reye müracaat eder. İdare, yerinde tespit yaparak veya yapı denetimi sisteminden kontrol ederek
inşaatın tamamlanma oranını belirler ve bu oranın %10’u altındaki oranda müteahhit payına
düşen bağımsız birimlerin satışının yapılabileceğini ilgili tapu müdürlüğüne bildirir. Müteahhit
payına düşen bağımsız birimlerin, inşaatın tamamlanma oranında veya bu oranın üstündeki bir
oranda satışı için bütün maliklerin muvafakati gerekir.

(14) Bu Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde; oy birliği ile anlaşma sağlan-
masından veya hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınıp bu karara
katılmayanların hisselerinin satışından sonra müteahhitten kaynaklanan sebeplerle, bir yıl içinde
yeni yapının yapım işine başlanmamış veya yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş ve en
az altı aydır projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla inşai faaliyete de-
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vam edilmiyor ise, yapılan sözleşmelerin feshi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki
çoğunluğu ile karar alınabilir. Bu karar ile birlikte Bakanlığa başvurularak yeni yapının yapım
işine başlanıp başlanmadığının veya yapım işinin projenin bitirilmesini gerektirecek seviyedeki
ekip ve ekipmanla devam edip etmediğinin tespiti istenir. Bakanlıkça; belirtilen durumların
tespit edilmesi hâlinde, müteahhide otuz gün süre verilerek işe başlaması veya devam etmesi
gerektiği, aksi takdirde bu sürenin bitim tarihi itibarıyla sözleşmelerin resen feshedileceği ihtar
edilir. Bu ihtara rağmen işe başlanmaması veya devam edilmemesi durumunda, ayrıca ihtar
çekmeye gerek kalmaksızın otuz günlük sürenin bittiği tarih itibarıyla hak sahipleri ile müte-
ahhit arasında imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı in-
şaat sözleşmeleri ilgililerinin muvafakati aranmaksızın resen feshedilmiş sayılır. Fesih sonra-
sında, taşınmazların siciline şerh edilmiş olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa
payı karşılığı inşaat sözleşmeleri maliklerin veya Bakanlığın talebi üzerine terkin edilir. Fesih
tarihine kadar yapılmış olan işler, devrolunan hisseler, yapılan ödemeler ve diğer hususlarda
genel hukuk hükümleri uygulanır. Fesih tarihine kadar müteahhit tarafından hak sahiplerine
yapılan kira yardımı ödemeleri hak sahiplerinden geri talep edilemez.”

MADDE 25 – 6306 sayılı Kanuna 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Uygulamaların resen yapılması
MADDE 6/A – (1) Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlar ile ken-

diliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patlama
gibi sebeplerle ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alan-
larda dönüşüm uygulamaları maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmaksızın Bakanlıkça resen
yapılabilir veya yaptırılabilir. Uygulama yapılacak alanın sınırları uygulama bütünlüğü göze-
tilerek belirlenir. 

(2) Bu madde kapsamında; riskli yapı tespit masrafları Dönüşüm Projeleri Özel Hesa-
bından karşılanmak suretiyle Bakanlıkça resen yapılır. Riskli olarak tespit edilen yapıların lis-
tesi tebliğ yerine kaim olmak üzere, bu yapıların kapısına asılır ve ilgili muhtarlıkta iki gün
süre ile ilan edilir. Riskli yapı tespiti işlemi bu ilan ile maliklere şahsen tebliğ edilmiş sayılır.
Riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince iki gün içinde itiraz edile-
bilir ve itirazlar üç gün içerisinde teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır. 

(3) Yapıların tahliyesinin Bakanlıkça verilen süre içerisinde yapılması mecburidir. Ve-
rilen sürede yapıların tahliye edilmemesi durumunda, kilitli olan kapıları açmak veya açtırmak
da dâhil olmak üzere tahliye ve yıktırmaya yönelik iş ve işlemler, gerektiğinde kolluk kuvvet-
lerinin de yardımıyla Bakanlıkça yapılabilir veya yaptırılabilir. 

(4) Tapuda yapılacak satış, devir, ipotek tesisi işlemleri ile tapu kaydındaki hakların ve
şerhlerin terkini işlemleri de dâhil olmak üzere bütün tapu ve kadastro işlemleri, yıkım ve ya-
pıma ilişkin her türlü izin ve ruhsat iş ve işlemleri, diğer idareler nezdinde yürütülecek iş ve
işlemler, maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmaksızın Bakanlığın talebine istinaden yapı-
lır.

(5) Uygulama yapılacak alanda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar-
dan dönüşüm uygulamasına dâhil edilecek olanlar ile özel mülkiyete tabi diğer bütün taşın-
mazlar, Bakanlığın talebine istinaden Hazine adına tescil olunur. Yapılacak yeni yapılar için
inşaat ruhsatı Hazine adına düzenlenir ve hak sahiplerine haklarına karşılık gelecek bağımsız
bölümlerin devri yapılıncaya kadar kat irtifakı ile kat mülkiyeti Hazine adına kurulur. 
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(6) Uygulama yapılacak alan sınırları içerisinde bulunan taşınmazlarla ilgili daha önce
imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri,
bu sözleşmelerin taraflarının ve diğer ilgililerin muvafakati aranmaksızın, uygulamaların Ba-
kanlıkça yürütülmesinin uygun görüldüğü tarih itibarıyla feshedilmiş sayılır. Taşınmazların si-
ciline şerh edilmiş olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat söz-
leşmeleri Bakanlığın talebi üzerine terkin edilir. Feshedilmiş sayılan sözleşmelere istinaden
herhangi bir iş ve uygulama yapılmış ise, bu iş ve uygulamaları yapan müteahhit ile Bakanlık
arasında mahsuplaşma yapılır. Kira yardımı ödemeleri hariç olmak üzere, sözleşmenin taraf-
larından biri tarafından, diğer tarafa herhangi bir ödeme yapılmış ise, taraflar yapılan ödemeleri
genel hükümler çerçevesinde karşılıklı olarak birbirlerinden talep etme hakkına sahiptir. 

(7) Yapılacak konut ve işyerlerinin niteliği ve büyüklüğü Bakanlıkça belirlenir. Hak sa-
hipliği çalışmaları, hak sahibinin mevcut taşınmazının değeri ile yeni yapıda hak sahibine ve-
rilecek konut veya işyerinin değeri gözetilerek yürütülür. Hak sahibinin borçlanmasının gerek-
mesi durumunda, hak sahibine verilecek bağımsız birim üzerine borç miktarı oranında ipotek
tesis edilir. Hak sahibine düşecek bağımsız bölümün/bölümlerin Bakanlıkça belirlenen süreler
içerisinde teslim alınmaması durumunda, hak sahibinin bu bağımsız bölüm/bölümler üzerindeki
hakkı sona erer; dönüşümden önceki taşınmazının değeri güncellenerek hak sahibi adına açı-
lacak vadeli bir hesaba yatırılır ve durum hak sahibine bildirilir.”

MADDE 26 – 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (a) bendinde
yer alan “yapıların dönüşüme” ibaresi “taşınmazların dönüşüme” şeklinde ve onbirinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Bu Kanunda belirtilen iş, işlem ve hizmetlere tahsis edilmiş olan taşınır ve taşın-
mazlar ile her türlü hak ve alacaklar, para ve para hükmündeki kıymetli evrak, kamu yararı
amacına tahsis edilmiş sayılır, bunlar ve bu Kanun kapsamında alınacak teminatlar hakkında
her ne suretle olursa olsun haciz ve tedbir uygulanamaz.”

MADDE 27 – 6306 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Uygulama işlemlerine ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, belirlenen riskli alan-

larda, rezerv yapı alanlarında ve riskli olarak tespit edilen yapıların bulunduğu parsellerde;
a) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin ondördüncü fıkrasında belirtilen bir yıllık süre ile altı

aylık sürenin hesabında bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce geçen süreler de dikkate alı-
nır.

b) Bu Kanunun 6/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartların Bakanlıkça tespiti
hâlinde anılan madde hükmüne göre uygulama yapılabilir.”

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü
kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama
hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan, Milli Emlak Uzmanı olabilmek
için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personel-
den; usul ve esasları Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı
tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, Milli Emlak Uz-
manı kadrolarına atanırlar. 

MADDE 28 – (1) Bu Kanunun;
a) 1 inci maddesi, 3 üncü maddesi ile 19 uncu maddesi 1/1/2020 tarihinde, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 29 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

9/7/2019
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM

KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580
sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci,
304 üncü ve 326 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (f) ve
(n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Anaokulu: Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan
okulu,

b) Ana sınıfı: Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün
eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları bünyesinde açılan sınıfı,”

“f) Destek eğitim odası: Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine
devam eden öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim
hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş ortamı,”

“n) Uygulama sınıfı: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çocuk gelişimi ve
eğitimi alanında eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocukların eğitiminin yapıldığı uygulama
birimini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “Ders yılı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ara tatil,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fık-
rasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

“a) Güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme
zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal
eğitim yapılması esastır. Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılamamış çocuk bulunan
okullarda ikili eğitim yapılması zorunludur.”

“a) Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim
yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan “hafta sonu,” ibaresi “hafta
sonu tatili, ara tatil” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinlikler
MADDE 9 – (1) Anaokulları ile ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında; reh-

berlik hizmetlerini yürütmek amacıyla rehberlik servisi oluşturulur. Rehberlik hizmetleri ve
sosyal etkinlikler ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, beşinci
fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri, altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları,
25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı düzenlenmesi için nüfus müdürlüğüne bildirir ve Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilen öğrencilerin kesin kayıtlarını e-Okul sistemi üze-
rinden yapar.

(3) Yabancı uyruklu olup İçişleri Bakanlığınca verilen belge ile kimlik numarası edinen
çocukların kayıtları bu kimlik belgesinde bulunan bilgilere göre yapılır. Türk vatandaşlığına
kabul işlemleri devam eden çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası edinmelerinin
ardından e-Okul sisteminde kimlik numarası güncellenir.”

“a) Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı
sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir
sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki
imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56
aylık çocuklar da kaydedilebilir.

b) Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar
aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

c) İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan
69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.

ç) Eğitimlerine tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden öğrenci-
lerden okul öncesi eğitimde bir sınıfta bulunacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı
7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönet-
meliği hükümleri doğrultusunda düzenlenir.

d) Eğitimlerini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdüremeyecek du-
rumda olan ağır düzeyde yetersizliği bulunanlar ile birden çok yetersizliği olan çocuklar, bu
kurumlarda fiziki mekânın uygun olması ve özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla
açılan özel eğitim sınıflarına kaydedilir.”

“a) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69
ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı
isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

b) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık
olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını
bir yıl erteler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları, millî sporcu olan çocuklar, özel eği-
time ihtiyacı olan çocuklar ile 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki çocukların na-
killeri, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla kontenjan şartı aranmadan ve ulusal adres veri
tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula yapılır.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullarda sınıfı okutan öğretmen, ortaokul ve
imam-hatip ortaokullarında şube rehber öğretmeni öğrenci dosya bilgilerini e-Okul sistemine
zamanında işler ve gerekli güncellemeleri yapar. Bilgilerin e-Okul sistemine işlenmesi ve gün-
cellenmesinin takibinden okul yönetimi sorumludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve
üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“a) Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam
etmelerinin sağlanması esastır. Ancak özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ile özel yetenekli ço-
cukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme
Biriminin kararı ile günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır.”

“b) Bir derse girdiği hâlde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin
durumunu ders öğretmeni okul yönetimine, okul yönetimi ise velisine ivedilikle bildirir ve öğ-
rencinin devamsızlığı yarım gün sayılır.”

“e) Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları veliye posta, e-posta veya kısa mesaj
yolu ile bildirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “Kaynaştırma” ibaresi “Kaynaştırma/bütünleştirme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kay-
naştırma ve özel eğitim sınıflarında” ibaresi “Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla
eğitim alan öğrenciler ile özel eğitim sınıflarında” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin
kararı doğrultusunda, ilkokulda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan
öğrenciler ile ilköğretim programı uygulayan özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden
öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerinden bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde
olanlar velisinin yazılı talebi ve sınıf öğretmeninin önerisi ile ders yılının başladığı tarihten iti-
baren bir ay içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar.”

“(2) İlkokul çağında olup akranları ile birlikte okula devam edemeyen ve okuma yazma
bilmeyen öğrenciler, birinci sınıf öğrenimlerini başarıyla tamamlamaları hâlinde, ders yılının
başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yapılacak bir sınavla yaşına uygun bir ilkokul sınıfına
yerleştirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Toplantı günleri ve gündemi, en az beş gün önceden imza karşılığı ilgililere duyu-
rulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kurul toplantısına başlamadan önce,
gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.

c) Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman
tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul
başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak
üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dos-
yasında saklanır.
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ç) Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde
okul müdürünün önerisi, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de
kurul toplantısı yapılabilir. Bu durumda öğrenciler izinli sayılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda zümre toplantısı yapılmaz, bu öğ-
retmenler ilgili ilçe/il zümre toplantısına katılır. Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya ala-
nında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün
görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Bu öğretmenler alanları ile ilgili bir üst zümre
toplantısına da katılır.

(3) Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun
olarak ders yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre
öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sınıf/şube öğretmenler kurulu
MADDE 36 – (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler

kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehberlik öğretmeninden oluşur.
Sınıf/şube öğretmenler kurulu ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında oluşturulur, okul öncesi
eğitim kurumları ile ilkokullarda oluşturulmaz. Kurula, gerek görülürse veliler ile öğrenciler
arasından seçilen temsilciler de çağrılabilir.

(2) Sınıf/şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci
dönemin ikinci ayında, ikinci dönemin birinci veya ikinci haftasında ve ders yılı sonunda okul
müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında
ayrı ayrı toplanır. Ayrıca, gerektiğinde sınıf/şube öğretmenler kurulu, şube rehber öğretmeni
veya okul rehberlik öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de top-
lanabilir.

(3) Sınıf/şube öğretmenler kurulunda; sınıf/şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme,
sağlık, sosyal ilişkileri, ailenin ekonomik durumu ve benzeri konular ile alınacak önlemler gö-
rüşülür. Bunun yanı sıra şube öğretmenler kurulunda bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmü
gereğince, öğrencilerin başarıları değerlendirilerek uygulanmak üzere karar defterine yazılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
36/A maddesi eklenmiştir.

“Kurullar ve zümreler ile ilgili diğer hususlar
MADDE 36/A – (1) Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu, sınıf öğretmenler

kurulu ve şube öğretmenler kurulu ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinde yer alan “okul öncesi eğitim ku-

rumları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokulların dışındaki” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Yönetici ve öğretmenler ara tatillerde, eylül ayının ilk iş gününden derslerin baş-
langıcına ve derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süre içerisinde
okul müdürlüğü, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü veya Bakanlıkça belirlenen mesleki çalışmaları
kendi okullarında yürütürler. Ancak öğretmenler ilgili genel müdürlükler tarafından belirlenen
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mesleki eğitim konuları dâhilinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan program çer-
çevesinde ilkokullarda zümre bazında, diğer okullarda ise alan bazında belli merkez veya mer-
kezlerde mesleki eğitime tabi tutulabilirler.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “iki”
ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı,
yedinci ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.

“(2) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri okul öncesi eğitim
öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda
nöbet tutarlar.

(3) Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı
ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir.

(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gün-
düzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdür-
lüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler normal eğitim yapan okullarda gün
süresince, ikili eğitim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. Ayrıca normal eğitim
yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi nöbetçi öğretmenlerin dinlenme süreleri
göz önünde bulundurularak dönüşümlü ve dengeli olacak şekilde okul idaresi tarafından dü-
zenlenir.”

“(6) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, kadınlarda 20, erkeklerde
25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere, istememeleri hâlinde nöbet görevi verilmez. Ancak
ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.

(7) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından başlayarak doğum
sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar nöbet görevi
verilmez.”

“(11) Öğretmenlerden; engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü
olduğu engelli birey bulunanlara nöbet görevi verilmez. Ancak bu durumdaki öğretmenlere is-
temeleri hâlinde, gün tercihlerine öncelik verilerek nöbet görevi verilir.”

“(12) Özel eğitim sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenleri nöbet görevlerini tenef-
füs ve yemek saatlerinde sınıflarına kayıtlı öğrencilerin gözetimine devam ederek yerine geti-
rirler.

(13) Çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzeni, o saatte dersi ol-
mayan nöbetçi öğretmen tarafından sağlanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince bir şubede en fazla bir stajyer öğrenci olmak
kaydıyla okul öncesi eğitim kurumlarında 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Ka-
nunu gereğince mesleki eğitim kapsamında beceri eğitimi yaptırılan çocuk gelişimi ve eğitimi
öğrencilerinin hizmetlerinden de yararlanılır. Beceri eğitimi yapacak öğrenci sayısının o il/ilçe
merkezindeki okul öncesi şube sayısından fazla olması durumunda; her şubeye birer öğrenci
verilmiş olması kaydı ile bir şubeye birden fazla da öğrenci verilebilir. Bu öğrencilerin okul/sı-
nıflara yoğunlaşmayı engelleyecek şekilde dengeli olarak dağıtımı sağlanır. Beceri eğitimi ya-
pılacak okul öncesi eğitim kurumlarının planlaması il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından
yapılır.”
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MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin başlığı ile birinci ve üçüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi”
“(1) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemler

17/10/2016 tarihli ve 2016/9487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eği-
tim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansi-
yonları Yönetmeliğine göre yürütülür.”

“(3) Asker öğretmenler istemeleri hâlinde belletici öğretmen olarak görev alabilirler.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinde yer alan “ve psikolojik danışma”

ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinde yer alan “ve psikolojik danışma”

ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Alan/bölüm şefi
MADDE 49 – (1) Mesleki ve teknik eğitim kurumları bünyesindeki uygulama sınıfla-

rında görevli çocuk gelişimi ve eğitimi alan/bölüm şefi, bu sınıfın amaçlarına uygun olarak iş-
leyişinden ve Okul Öncesi Eğitim Programı ile mevzuata uygun olarak yönetilmesinden okul
müdürüne karşı sorumludur.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı mad-
denin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sosyal etkinlikler kapsamında üstün başarı gösteren öğrenciler 8/6/2017 tarihli ve
30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal
Etkinlikler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.”

“(3) Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber
öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşa-
ğıdaki alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (8) ve (11) numaralı alt bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendinin (17) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

“10) Kılık ve kıyafetle ilgili kurallara uymamak.”
“8) Bilişim araçları ya da sosyal medya kanalıyla kişilik haklarını ihlal edecek şekilde

izinsiz ses ya da görüntü kaydetmek veya yayınlamak.”
“11) Kılık ve kıyafetle ilgili kurallara uymamakta ısrar etmek.”
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin beşinci ve onuncu fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Aynı olumsuz davranışın o eğitim ve öğretim yılı içinde tekrarı hâlinde bir üst yap-

tırım uygulanır.”
“(10) Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğ-

retim yılı içinde teşekkür ve takdir belgesi verilmez.”
MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde

yer alan “ve psikolojik danışma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinde yer alan “kurul başkanı tarafın-

dan” ibaresinden sonra gelmek üzere “rehberlik öğretmeni, bulunmaması durumunda bir öğ-
retmen eşliğinde” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Karar öğrenci velisine tebliğ edilir.”
MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(6) Beslenme saatlerinde çocuklara refakat etmek zorunda olan öğretmen ve yardımcı

personel okuldaki yemek hizmetinden ücretsiz yararlanır. Okul yönetimince belirlenen günlük
yemek ücretini ilgili banka hesabına haftalık veya aylık peşin olarak yatırmaları kaydıyla oku-
lun diğer çalışanları da yemek hizmetinden faydalanabilir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yarıyıl
tatilinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ara tatilde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümleler eklenmiştir.

“Bu belgeyi almak için, belgenin talep edildiği okulun bulunduğu ilde yaşayanlar okul müdür-
lüğüne, farklı bir ilde bulunanlar ise bulundukları il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bir dilekçe
ile şahsen başvurur. Başvuru yapılan il/ilçe millî eğitim müdürlüğü talebi gerçekleştirmek üzere
ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapar.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulunu 2012 yılından önce bitiren ve zamanında
okuldan diplomasını alamayan veya kaybedenlerden; belgenin talep edildiği okulun bulunduğu
ilde yaşayanlar okul müdürlüğüne, farklı bir ilde bulunanlar ise bulundukları il/ilçe millî eğitim
müdürlüğüne bir dilekçe ile şahsen başvurur. Başvuru yapılan il/ilçe millî eğitim müdürlüğü
talebi gerçekleştirmek üzere ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapar.
Okul müdürlüğünce, kayıtlara göre dilekçe sahibinin aldığı belge ve diploma ile başka bir okula
yazılmadığı belirlendikten sonra, dilekçenin altına veya arkasına, onaylı Diploma Kayıt Örneği
EK-14 verilir. Durum, o döneme ait diploma defterine veya öğrenci kütük defterine işlenir. Al-
dığı belgeyi kaybedene, aynı yöntemle yeniden belge verilir.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Okullarda kantin, yemekhane, kafeterya, büfe, çay ocağı ve benzeri yerlerde,
9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-
Aile Birliği Yönetmeliği, 5/2/2013 tarihli ve 28550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul
Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, 5/7/2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine uyulur.”

“(6) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat
doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yürütülür.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Okul öncesi eğitim kurumları; bağımsız anaokulları olarak açılabileceği gibi mülki
idare amirinin onayı ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanı olan mesleki ve teknik ortaöğretim ku-
rumlarında uygulama sınıfı ve diğer eğitim kurumları bünyesinde ana sınıfı olarak da açılabilir.

(2) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetme-
liği hükümlerine göre açılır.”
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“(4) Okulda müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmen, rehberlik ser-
visi, memur ve diğer personel için uygun odalar ayrılır. Bu odalar, hizmetin gerektirdiği şekilde
standardına uygun ve sade olarak düzenlenir.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Okul öncesi eğitimde eğitime erişim modelleri
MADDE 82 – (1) Okul öncesi eğitim çağ nüfusu az olduğu için şube açılamayan yer-

leşim yerleri ile çağ nüfusunun yoğun, fiziki şartların yetersiz olduğu yerleşim yerlerindeki
çocukların okul öncesi eğitime erişimini sağlamak için; gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, ta-
şıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi ve benzeri esnek saat ve zamanlı eğitime erişim modelleri
uygulanabilir, gezici öğretmen görevlendirilebilir. Uygulanacak olan farklı erişim modellerinde
bir yılda en az 200 etkinlik saati eğitim yapılır. Bir günde yapılacak eğitim 2 (iki) etkinlik saa-
tinden az olamaz. Yaz aylarında yapılan eğitime bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula
başlayacak çocuklar öncelikli olmak üzere okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocuklar
kaydedilir. Eğitime erişim modelleri ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrenciler ile özel ye-
tenekli öğrenciler için okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında özel eğitim desteği ve-
rilmesi amacıyla okulun fiziki imkânları doğrultusunda destek eğitim odası açılır.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 93 – (1) Yatılı bölge ortaokullarında iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığına

Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği
hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 94 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve

yönetim ile ilgili iş ve işlemlerine yönelik rehberlik ve denetim faaliyetleri, ilgili mevzuatı doğ-
rultusunda denetlemeye yetkili olan birimlerce yürütülür.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, 14 üncü mad-
desinin ikinci fıkrasında, 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde ve 57 nci mad-
desinin sekizinci fıkrasında yer alan “rehber” ibareleri “rehberlik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin EK-5’inde yer alan “Okul Rehber Öğretmeninin
(Psikolojik Danışman) Görüşü” ibaresi “Okul Rehberlik Öğretmeninin Görüşü” olarak değiş-
tirilmiştir.

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-8 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 46 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 47 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/7/2014 29072

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/10/2014 29154
2- 25/6/2015 29397
3- 16/6/2016 29744
4- 31/1/2018 30318
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Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sürekli

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve
yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim
organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (MTÜ-SEM): Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkez Müdürünü,
c) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, hayat boyu öğrenme kavramını önceleyerek; kişisel,

kurumsal, toplumsal ve endüstriyel olarak ihtiyaç duyulan her türlü eğitim, kurs, sertifika prog-
ramı, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve aynı çerçevede yetki-
lendirildiği sınavları gerçekleştirmek ve belgelendirmek suretiyle Üniversitenin ulusal ve ulus-
lararası düzeyde özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda, Üniversitenin örgün ve akademik eğitim prog-

ramları dışında olmak üzere; kişilerin, toplumun ulusal ve uluslararası düzeyde kamu veya özel
sektör kuruluşlarının ihtiyaç duydukları alanlarda, gerektiği durumlarda ilgili kuruluşlarla iş-
birliği yapmak suretiyle kurs, sertifika programı, seminer ve konferanslar düzenlemek, bunlara
katılıp başarılı olanlara belge ve sertifika vermek.

b) Üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör için soru hazırlama ve sınav hizmetleri
sunmak.
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c) Ulusal ve uluslararası geçerliliği ve akreditasyonu olan sınav organizasyonlarını ger-
çekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak.

ç) Sürekli eğitimle bütünleşik olarak yapılabilecek bilimsel araştırma ve uygulama faa-
liyetleri düzenlemek.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uz-
manlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim
katılım belgesi vermek, yayın hazırlamak, danışmanlık yapmak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre ilk yardım, yangın, mesleki yeterlilik ve benzeri ko-
nularda bireylere, kamu-özel sektör kurum ve kuruluşlarına hizmet içi eğitimler vermek.

f) Yüz yüze, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kursiyer ve eğiticinin eş zamanlı
veya eş zamanlı olmayan karşılıklı etkileşimine dayalı olarak veya karma yöntemler ile kurs,
eğitim ve sertifika programları düzenlemek.

g) Ulusal ve uluslararası her türlü eserlerin süreli-süresiz basım ve yayımını yapmak
veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ğ) Amacıyla ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-

dan Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör ta-
rafından yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması
durumunda görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezin faaliyetlerine ilişkin konularda Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği

yapmak.
d) Merkez bünyesinde yapılacak her türlü etkinliğin organizasyonunu yapmak ve ko-

ordinasyonunu sağlamak üzere ilgili öğretim elemanları arasından koordinatörler görevlendir-
mek.

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
f) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim

kurmak ve çalışmalar yapmak.
g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
(2) Müdür; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden

ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite-

nin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
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(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdür yardımcılarının altı aydan fazla görevi
başında bulunmaması durumunda görevleri sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Müdürün

önerdiği Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından gö-
revlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları
Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden
aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha
fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye
görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu top-
lantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bünyesinde yapılacak eğitim, kurs, sertifika programları ve benzeri faali-

yetlerde görevlendirilecek Üniversite birimleri ve öğretim elemanları ile eğitmen, kurum ve
kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit etmek ve ilgili üst kurullara sunmak.

b) Eğitim, kurs, sertifika programları ile bu programların sonunda katılımcılara verile-
cek katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek
ve onaylanan koşulları sağlayanların belgelerinin düzenlenmesine karar vermek.

c) Faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunu değerlendirmek ve bir sonraki
döneme ait çalışma programını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2006 tarihli ve 26359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet

Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı

“Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-

netmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üni-

versitesinde” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üni-

versitesi fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/uzaktan eğitim” ibaresi “Burdur Mehmet

Akif Ersoy Üniversitesi fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu/uzaktan eği-

tim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini; öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlaya-

bilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü içeren krediyi,

b) Birim: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul/ Konservatu-

var/Meslek Yüksekokulunu,

c) Birim Kurulu: Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

ç) Birim Yönetim Kurulu: Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulunu,

d) Fakülte: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fakültelerini,

e) İşyerinde Eğitim Modeli: Ön lisans/lisans öğrencilerinin eğitim-öğretim sürelerinin

bir veya daha fazla dönemini (3+1, 7+1, 6+2 ve benzeri isimler altında) tam zamanlı işyerle-

rinde uygulama yaparak geçirdikleri eğitim modelini,

f) Konservatuvar: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konservatuvarını,

g) Meslek Yüksekokulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokul-

larını,

ğ) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektörlük: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

j) Yüksekokul: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yüksekokullarını,

ifade eder.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin ikinci

cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tanınan iki ek sınav sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programda

yer alan Üniversite ortak seçmeli dersleri de dahil hiç almadığı ve devam koşulunu yerine ge-

tirmediği dersler de dahil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği ke-

silir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde

yer alan “fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının” ibaresi “fakülte, yüksekokul, kon-

servatuvar, meslek yüksekokullarının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan “Mehmet Akif Ersoy

Üniversitesine” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Öğrencilerin ders yükleri AKTS kredisi cinsinden belirlenir. Bir öğrencinin her

yarıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın eğitim-öğretim planında yer

alan derslerin AKTS kredisi cinsinden toplamıdır. Ancak öğrenciler; kayıtlı olduğu yarıyılın

eğitim-öğretim planında yer alan ders/dersleri hiç alamaması veya dersi alıp başarısız olmaları

halinde; ders adı, ders kredisi, AKTS kredisi ve içeriğinin uyması koşulu ile farklı yarıyılda

açılan ders/dersleri (güz yarıyılı dersini bahar yarıyılında-bahar yarıyılı dersini güz yarıyılında)

kendi müfredatının diğer şubesinden veya Üniversitenin aynı düzeydeki diğer program, bölüm

ve birimlerinden akademik danışmanının uygun görüşü ve ilgili birimin yönetim kurulunun

onayı ile ekle-sil haftası içerisinde ders yükünü aşmayacak şekilde ders kayıt işlemlerini ta-

mamlarlar”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde

yer alan “Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme” ibaresi “Arasınav, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Önlisans ve lisans programları için Üniversiteye bağlı birimlerin öğretim eleman-

ları tarafından önerilen derslerden ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile Üniversite

ortak seçmeli dersler havuzu oluşturulabilir. Üniversite ortak seçmeli derslerin yürütülmesine

ilişkin hükümler Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürür-

lükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girebilmek için;

a) Teorik dersin en az % 70’ine devam etmek, dersin varsa uygulama ve laboratuvarının

en az % 80’ine katılmak ve başarılı olmak gerekir.

b) Dersin yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavına/sınavlarına katılmak zorunludur.
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c) Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girme koşullarını yerine getiren öğrencilerin başarı du-

rumlarını belirlemek üzere ilgili yarıyıla ait derslerin yarıyıl/yılsonu sınavları akademik tak-

vimde belirtilen tarihlerde yapılır. Sınav sonuçları bütünleme sınavları başlamadan en az beş

gün öncesine kadar ilan edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Tek ders sınavı hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin sınavına girmek iste-

diği dersi belirten bir dilekçe ile bağlı olduğu birime başvuru yapmaları; başvuruları birim yö-

netim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin, ilgili yarıyılın katkı payı/öğrenim ücretini

yatırmaları ve ilgili dersin ders kaydını yapmış olmaları gerekmektedir. Sınavlar akademik tak-

vimlerde belirtilen tarihlerde yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde

yer alan “yıldan” ibaresi “yarıyıl/yıldan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

(1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Başarılı notlar: AA, BA, BB, CB, CC notlarıdır. Bunlardan birini almış olan öğrenci

o dersi başarmış sayılır. Kredisiz derslerini, staj çalışmasını ve iş yerinde eğitim modeli kap-

samında eğitim-öğretim veren birimlerdeki öğrencilerin işyeri uygulaması eğitimi/işbaşında

eğitim ve benzeri derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilere (G) geçer notu verilir. Başarı

notları (G) ile takdir edilen beden eğitimi, güzel sanatlar ve benzeri kredisiz dersler ile iş yeri

eğitimi modeli kapsamında eğitim-öğretim veren birimlerde işyeri uygulaması eğitimi/işbaşında

eğitim ve benzeri dersler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Otomasyon bilgi sisteminde ilan edilen sınav notları ile ilgili maddi hata itirazları

şu şekilde incelenir:

a) Öğretim elemanı tarafından sehven girildiği tespit edilen sınav notları ile ilgili olarak

not düzeltme formu ile birlikte ilgili birime başvurulur ve birim yönetim kurulu kararıyla hatalı

not düzeltilir.

b) Otomasyon bilgi sisteminde ilan edilen sınav notları ile ilgili maddi hata itirazları

hakkında, ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde ilgili birime başvuruda bulunulur,

maddi hata itirazları inceleme komisyonu tarafından değerlendirilir ve çıkan sonuç birim yö-

netim kurulunca karara bağlanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cüm-

lesinde yer alan “fakülte/yüksekokula” ibaresi “eğitim öğretime” olarak, dördüncü fıkrası ise

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Eğitim-öğretim süresi içinde tutuklanan veya hüküm giyen öğrenciler ya da ceza

infaz kurumundayken Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ve kaydını yaptıran hükümlü veya

tutuklu öğrencilerin talep etmeleri halinde kaydının bulunduğu birimin üst kurullarının kabul

etmesi koşuluyla kayıt dondurma işlemi yaptırılabilir.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinde yer alan “fakülte/yüksekokul”

ibaresi “fakülte/yüksekokul/konservatuvar ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıtlı olduğu öğretim programının zorunlu ve seçmeli dersleri ile Üniversite ortak seçmeli

derslerinin uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla ta-

mamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Özel öğrencilere ilişkin işlemler Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre

yapılır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Ancak; uygulama eğitimi veren birimlerde, Senato tarafından belirlenen ilkelere

uygun olarak gerekli özel kıyafetler giyilebilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde yer alan “Mehmet Akif Ersoy

Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/11/2006 26359

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/8/2007 26619

2- 16/9/2008 26999

3- 5/9/2010 27693

4- 14/7/2011 27994

5- 13/5/2012 28291

6- 25/6/2013 28688

7- 9/2/2014 28908

8- 18/8/2014 29092

9- 8/10/2014 29139

10- 10/10/2015 29498

11- 14/4/2016 29684

12- 20/5/2018 30426
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 

 5952/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 

 5951/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN EĞİTİM VE 

ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN MAL ALIMI 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar 

Dairesi Başkanlığından:  

 

 6045/1-1 
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ROTOR DÖNDÜRME SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünden: 

 

 6044/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kristal Şeker Ambalajlama İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2019 / 321354 

1- İdarenin 

a) Adresi : Beşyüzevler Mh.Şeker Fabrikası Cd.No.164 Ereğli/Konya 

b) Telefon No : 0 332 734 59 30-36 

c) Faks No : 0 332 734 59 38 

d) Web Adresi : - 

2- İhale konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız K.Şeker dairesinde üretilen tahmini 150.000 

ton K.Şekerin ambalajlama ünitesinde 50 kg’lık ve 1.000 

kg’lık (BİG-BAG) polipropilen torbalara otomatik dolum 

makineleriyle doldurulduktan sonra torba ağzının 

dikilerek şeker ambarına teslimi işi için 49 adet işçilik 

hizmeti alımı. 

b) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : Fabrikamızın 2019/2020 kampanya dönemi ±%20 

toleranslı 150 (Yüzelli) takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarih – Saati : 22.07.2019 Pazartesi günü, saat : 14.30 

4- İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5- İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

11- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 5893/1-1 
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EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 100.000 çuval (1 çuval=50 kg) Ekmeklik Un 

alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 17.07.2019 Çarşamba günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 150,00 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 17.07.2019 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız 

Satınalma Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

  Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13/1 Yenimahalle / ANKARA 

  Tel : 444 22 43 - (0312) 592 93 92 – 93 Faks : (0312) 397 33 74 – 71 

 5895/1-1 

—— • —— 

EKSTRAKSİYON ÜNİTESİ VE MÜŞTEMİLATININ KİRAYA 

VERİLME İHALESİ YAPILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

                                                         RİZE 

1) Rize Merkez, Taşlıdere mahallesi, Felenksu mevkii, Ada no:102, Parsel no:1, 

Cumhuriyet Çay Fabrikası yerleşkesi adresinde bulunan Ekstraksiyon ünitesi binası 2 kat, idare 

binası 2 kat, trafo binası, su deposu, arıtma tesisi, Ekstraksiyon ünitesi içerisindeki tüm makine ve 

teçhizatlar. Satış İşlemleri Yönergemizin 10. maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile kiraya 

verilecektir. 

2) Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı /RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.07.2019 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. 

4) Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5) İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6) Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7) Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. Ayrıca 1.000.000,00 TL 

tutarında banka referans mektubu alınır. 

8) İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9) İstekliler şartname konusu işe kısmi teklif veremezler. 

10) Teşekkülümüz, Satış İşlemleri Yönergemiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 

kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 5874/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz 2019 – Sayı : 30827 

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait; “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda 

Bulunan Belediye Mülkiyetindeki Bağımsız Bölümlerin Satışı” işi 23/07/2019 tarihine tesadüf 

eden Salı günü saat: 14:00’da bağımsız bölüm sırasına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

1) İdarenin 

a) Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir 

Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 

Beylikdüzü/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31 

2) İşin Adı : “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen 

Taşınmazda Bulunan Belediye 

Mülkiyetindeki Bağımsız Bölümlerin Satışı” 

3) Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler: 

a) İhalenin yapılacağı yer : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı 

Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan 

Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL 

b) İhale Tarihi ve Saati : 23/07/2019 – 14:00 

c) Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat : 22/07/2019 – 16:00 

d) Satılacak Taşınmazlar; 

 

SIRA 

ADA 

PARSEL KAT NO 

ODA 

SAYISI 

BRÜT 

ALAN 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(%3) 

1 361/7 6.N.Kat 30 3+1 155,25 530.000,00TL 15.900,00TL 

2 361/7 8.N.Kat 38 3+1 155,25 530.000,00TL 15.900,00TL 

 

4) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler 

A) Kanuni ikâmetgâh belgesi. 

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

C) Oda Belgesi veya Nüfus Cüzdan sureti; 

a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti 

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak 

ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi. 

G) Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun). 

H) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı 

maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname. 

İ) Yer Görme Belgesi. 

Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 

Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde 

görülebilir ve 50,00-TL (Elli-Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 

22/07/2019 Pazartesi günü Saat: 16:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme 

ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 5926/1-1 

—— • —— 

20.000 m3 BALAST ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

                                        ADANA 

İhale Kayıt No: 2019/314103 

1- İdarenin: 

a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 

c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 

İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Köprüağzı İstasyonu’na 20.000 m3 Balast Alımı İşi 

2- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 

06/08/2019 günü saat 10.00 da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00TL bedelle temin 

edilebilir. 

5- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5949/1-1 
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YAT ÇEKEK YERİ 10 YIL SÜRE İLE KİRALANMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR 

Fethiye Belediye Başkanlığından: 

1- Belediye Meclisimizin 02.01.2018 tarih ve 10 nolu kararı gereği Fethiye Belediyesinin 

hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlçemiz Göcek Mahallesi, Bingüş Mevkii, 21 pafta 628 

parseldeki 5026,46 m2, 29 pafta 1963 parseldeki 3679,01 m2 olmak üzere toplam 8705,47 m2 

olan ve kullanım niteliği Yat Çekek Yeri olarak belirlenen işletmecilik bakımından bütünlük 

teşkil eden taşınmaz 10 yıl süre ile kiralanmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 

35.maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

Gayrimenkulün niteliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda; 

Taşınmaza ait tapu kaydının tetkikinde, 21 pafta 628 parseldeki ana taşınmazın niteliğinin 

maden stok yeri ve 29 pafta 1963 parseldeki ana taşınmazın niteliğinin rıhtım ve iskele olduğu, 

her iki taşınmaza ait tapu kaydının beyanlar bölümünde; Korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı parseli olduğu ayrıca orman sınırları içerisinde kalmaktadır şerhi olduğu, malikin tam hisse 

ile Fethiye Belediyesi olduğu, Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi 

1/ 25000 ölçekli çevre düzeni ve imar planındaki yerinin çekek yeri alanı olduğu, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre düzeni 

Planı Hükümleri ve 3194 sayılı imar Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin geçerli olduğu, 

Söz konusu taşınmaz üzerinde faaliyette bulunabilmesi için gerekli olan prosedürlerin 

takibi ve izinlerin alınmasına yönelik işlemlerin kiracı tarafından yerine getirilmesi şartıyla ihale 

neticesinde kiraya verilecektir. 

2- İhale 25.07.2019 tarihinde Perşembe günü saat 14:00’de Cumhuriyet Mahallesi, 

Atatürk Caddesi, No:17 Fethiye/MUĞLA adresindeki Fethiye Belediyesi ana hizmet binası 

Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 

35.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 37.maddesi ve müteakip maddeler uyarınca 

kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

3- İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

5.000,00-₺ karşılığında temin edilebilir, ücretsiz görülebilir. 

4- Kiralanan taşınmazın Aylık Muhammen Bedeli 150.540,00-₺ + KDV, 10 yıllık 

Muhammen Bedeli 18.064.800,00-₺ + KDV olup geçici teminat 10 yıllık tahmin edilen bedel 

üzerinden %3 nispetinde 541.944,00-₺’dir. 

5- Teklifler 25.07.2019 tarihinde Perşembe günü saat 13:50’ye kadar sıra numaralı 

alındılar karşılığında Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:17 Fethiye / MUĞLA 

adresindeki ana hizmet binasında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. 

6- İhaleye katılacak olanlardan (İsteklilerden) aşağıdaki belgeler istenecektir. 

A- Gerçek Kişiler: 

6.1. Yasal Yerleşim Yeri Belgesi, 

6.2. Nüfus Kayıt Örneği, 

6.3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

6.4. Şartnamede belirtilen geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya teminat 

mektubu, 

6.5. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu. 
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6.6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya 

Esnaf ve Sanatkârlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan 

belgelerden sadece biri, 

6.7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 

Beyannameleri, 

6.8. Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekaletname ve vekilin Noter onaylı imza beyannamesi. 

6.9. Şartname satın alındığına dair makbuz. 

6.10. Fethiye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi, 

6.11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

6.12. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, 

NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur. 

B- Tüzel Kişiler: 

6.1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası, 

faks numarası veya elektronik posta adresi, 

6.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter 

tasdikli imza sirküleri, 

6.3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/ veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

6.4. Şartnamede belirlenen geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya 

teminat mektubu, 

6.5. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, 

6.6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 

Beyannamesi. 

6.7. Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekaletname ve vekilin onaylı imza beyannamesi. 

6.8. Şartname satın alındığına dair makbuz, 

6.9. Fethiye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi, 

6.10.Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son 

güncel tasdikli örneği, 

6.11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

6.12. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, 

NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur. 

7- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar. Bu hususun 

sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir. 

8- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil 

göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

İlan Olunur. 5790/1-1 
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PANCAR ANALİZ LABORATUVARI İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2019/2020 Kampanya Döneminde Pancar Analiz Laboratuvarı İşçilik Hizmet alımı Açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt no : 2019/288725 

1-İdarenin 

a) Adresi : Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası 

  Sivrihisar cad. No:195s Tepebaşı/ Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat)-   0222-230 27 38 

2-İhale konusu hizmetin : 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2019/2020 kampanya döneminde Pancar Analiz 

Laboratuarında 27 (Yirmiyedi) personel ile 110 (Yüzon) 

gün süreli olarak yapılacak işçilik hizmeti 

b)Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası – Ofis 

Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 23.07.2019 Salı günü- Saat 14.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri. 

b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 
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4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.2.2.İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İhale konusu iş veya Kamu veya Özel 

Sektöre gerçekleştirilen her türlü personel çalıştırılmasına dayalı işler ayrı ayrı benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 

5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7-Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8-İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10-Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11-İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

12-İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15-Bu İhale (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 5528/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Kırşehir İl Özel İdaresinden: 

KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT 

SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

1- İHALE KONUSU: 

İlimiz Boztepe İlçesi sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı 

belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 

Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu 

hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2- İHALE EDİLECEK SAHA: 

2.1-Kırşehir İli Boztepe İlçesi sınırlarında j32b3 ve j32a4 paftası içerisinde, aşağıdaki 

koordinatlarla sınırlı 2985,75 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.1.a) Koordinatları; 

 1.Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa(Y) 633450 634831 632700 632667 632057 627853 629154 

Yukarı (X) 4353200 4352999 4349330 4349175 4347436 4347094 4353758 

 

2.1.b) Muhammen Bedeli: 83.331,39 TL (KDV Hariç) 

2.1.c) Geçici Teminatı: 2.499,94 TL 

3- İHALENİN YERİ VE TARİHİ: 

3.1 Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğünden 

250 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin 

Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır. 

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer:  : Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu 

3.3. İhalenin Tarih ve saati: 18.07.2019 Perşembe günü saat 09:45 te yapılacaktır. 

3.4.İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü 

3.5.Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu 

3.6.Son Teklif verme saati: 18.07.2019 günü saat 09:45 

4- İHALEYE KATILMA BELGELERİ: 

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

b) Gerçek kişi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 
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3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

Tüzel Kişi İstekliler; 

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, 

onaylı vergi levhası 

4 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi 

5- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

6 - Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

7 - Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul 

edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi 

8 - İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 

makbuz veya banka teminat mektubu. 

9 - Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

10 - Vergi borcu yoktur yazısı 

11 - 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin 

yazılı taahhütname. 

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı 

zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

13 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. 

İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname 

imzalanacaktır. 

14 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 

kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dâhil peşin olarak ödenecektir. 

15 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 

İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi) 

Tel: 0 386 213 10 16 (Dahili:1411) 6042/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Kırşehir İl Özel İdaresinden: 

KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT 

SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

1 – İHALE KONUSU: 

İlimiz Çiçekdağı İlçesi sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı 

belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 

Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu 

hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2-İHALE EDİLECEK SAHA: 

2.1-Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi sınırlarında j33a1ve j32b2 paftası içerisinde, aşağıdaki 

koordinatlarla sınırlı 2450,14 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.1.a) Koordinatları;  

Poligon No: 1 

 1.Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 636680 636680 636824 633450 630211 630212 

Yukarı (X) 4365999 4365485 4365000 4365000 4365000 4368926 

 

Poligon No: 2  

1.Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 

Sağa (Y) 629220 625603 627544 629220 

Yukarı (X) 4361844 4361626 4365001 4364999 

 

2.1.b) Muhammen Bedeli: 68.382,67 TL (KDV Hariç) 

2.1.c) Geçici Teminatı: 2.051,48 TL 

 

3 –İHALENİN YERİ VE TARİHİ: 

3.1 Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğünden 

250 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin 

Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır. 

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: : Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu 

3.3. İhalenin Tarih ve saati: 18.07.2019 Perşembe günü saat 09:55 de yapılacaktır. 

3.4.İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü 

3.5.Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu  

3.6.Son Teklif verme saati: 18.07.2019 günü saat 09:55 

4-İHALEYE KATILMA BELGELERİ: 

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 
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b) Gerçek kişi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

Tüzel Kişi İstekliler; 

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge 

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı 

vergi levhası 

4- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi 

5- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

6- Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

7- Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul 

edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi 

8- İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 

makbuz veya banka teminat mektubu. 

9- Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

10- Vergi borcu yoktur yazısı 

11- 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname. 

12- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı 

zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

13- İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır. 

14- İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 

kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dâhil peşin olarak ödenecektir. 

15- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 

İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi) 

Tel: 0 386 213 10 16 (Dahili:1411) 6041/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 6053/1-1 
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

 
 6024/1/1-1 
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

 
 6024/2/1-1 
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Büyükorhan Belediyesi Büyükorhan Yaylakent Akaryakıt İnşaat Turizm Taşımacılık 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden:  

 

 6032/1-1 
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

 6055/1-1 
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 

Kurulundan:  

 

 6054/1-1 

—— • —— 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞR. GÖR. ALIM İLANI 

Üniversitemiz MSSF, Müzik Bölümü’ne 2547 S. Kanunun 31. maddesine, Öğr. Üyesi 

dışındaki öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş 

sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin 

Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğr. Gör. 

alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan 

dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde MSSF Dekanlığına teslim 

etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve 

posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlk başvuru tarihi: 10.07.2019 

Son başvuru tarihi: 24.07.2019 

Ön değerlendirme tarihi: 29.07.2019 (Sonuçlar mssf@bilkent.edu.tr adresinde 

yayınlanacaktır.) 

Giriş sınav tarihi: 05.08.2019 

Sonuç açıklama tarihi: 08.08.2019 

FAKÜLTE: Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 

BÖLÜM: Müzik Bölümü 

AKADEMİK ÜNVANI: Öğretim Görevlisi 

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 

ÖZEL KOŞULLAR: Kompozisyon alanında lisans ve yüksek lisans derecesi sahibi 

olmak. Uluslararası saygın bir üniversitede kompozisyon alanında yüksek lisans yapmış olmak. 

Kompozisyon, Orkestrasyon, Müzik Teorisi ve Kulak Eğitimi alanlarında lisans derslerini 

verebilme deneyimine sahip olmak, YDS’den en az 80 puan almış olmak veya eşdeğerliliği 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan muadil bir puan almış olmak. ALES’ten 70 

ve üzeri puan almış olmak. (Doktorası/Sanatta Yeterliliği veya önceden öğretim görevlisi olarak 

çalışma geçmişi olanlar ALES’ten muaftırlar.) 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 

Fakültesi 06800, Bilkent Ankara 6020/1-1 
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Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 

yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme Ve Atama Ölçütleri 

doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayınlandığı 

tarihten itibaren 15 gündür. 

Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.kayseri.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında 

mevcuttur. 

İlan olunur. 

 

İLAN 

NO 

BİRİMİ BÖL/ABD/ASD/PROG UNVANI DRC ADET AÇIKLAMA 

1001 Develi İslami 

İlimler Fakültesi  

İslam Hukuku  Doçent  1 1 İslam Hukuku Alanında 

Doçentlik Unvanı Almış 

Olmak. 

1002 Develi İslami 

İlimler Fakültesi  

Osmanlı Türkçesi ve 

İslami Türk Edebiyatı  

Dr. Öğr. 

Üyesi  

5 1 Türk İslam Edebiyatı 

Alanında Çalışmalar 

Yapmış Olmak. 

 

 6021/1-1 

—— • —— 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : İstanbul Sağlık Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı. 

VAKFEDENLER : Emrullah Uslu 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU : Bakırköy 11.Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.04.2019 tarih ve E.2018/253, K.2019/172 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Ülkemiz ve dünya insanlarının, mesleki, teknik, eğitim, sağlık, 

kültürel, ekonomik, spor, turizm, denizcilik, havacılık, doğa ve sosyal alanlarında yardımcı olmak 

ve yatırımlar yapmak, … ve senette yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 70.000.- TL. (YETMİŞBİNTÜRKLİRASI) 

YÖNETİM KURULU : Kemal Atalay, Abdurrahman Haktan Uslu, Kübranur Uslu. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Son yılın 

bilançosunda çıkacak taşınır ve taşınmaz malvarlığını benzer amaçlı bir vakfa veya yönetim 

kurulu kararı ile dilediği bir vakfa kanunlar çerçevesinde devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 5953/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4531 ada, 32 parsel üzerindeki 1162212 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen, 744348 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2391 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Şems Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin kuruluş ortağı Can Barış 

CENGİZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74502) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 13.12.2018 tarihli ve E.2018/1556-

K.2018/2356 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedilmesi üzerine, 

Bakanlığımızca iptal kararına yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari 

Dava Dairesinin 02.05.2019 tarihli ve E.2019/284-K.2019/905 sayılı kararı ile itirazın kabulü ve 

“iptal kararının kaldırılmasına ve davanın reddine” hükmedildiğinden, 23.01.2019 tarihli ve 

30664 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin iptali" işleminin iptal 

edilerek, Can Barış CENGİZ hakkındaki "yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi 

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

bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması" işleminin, "Yürütmenin Durdurulması"  kararının uygulandığı andan itibaren geriye 

kalan 186 günlük kısmının uygulamaya konulması 27.06.2019 tarih ve 148343 sayılı Makam 

Olur’u ile uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur. 5950/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

16.05.2017 tarihli ve 11565 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, 

Arsem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Seçil BASTIRMACI 

(Denetçi No: 24902, Oda Sicil No: 33871) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

Ankara 13. İdare Mahkemesinin 02.05.2019 tarihli ve E.2017/2908-K.2019/1200 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.05.2017 tarihli ve 30072 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile Seçil BASTIRMACI hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 27.06.2019 tarihli ve 

148792 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5950/2/1-1 

—— • —— 
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

27.06.2019 tarih ve 30814 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İnsan ve Toplum Bilimleri 

Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi kadrosu ilanımız Rektörlüğümüzce iptal edilmiş olup 

ilgililere duyurulur. 6023/1-1 
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından: 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI) NAM VE HESABINA 

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE (SBÜ) ÖĞRENİM GÖRECEK ADAYLARIN 

BAŞVURU ESASLARI HAKKINDA DUYURU 

1. GENEL BİLGİLER: 

a. Jandarma Genel Komutanlığının (J.Gn.K.lığı) muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş 

tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2019-2020 eğitim 

ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirmesine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) (Ankara) 

İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci alınacaktır. Bu 

kapsamda;  

(1) J.Gn.K.lığında muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp 

Fakültesine (30) erkek öğrenci, 

(2) SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine (4) erkek öğrenci, 

(3) SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna (30) erkek öğrenci temin edilecektir. 

b. Ayrıca muvazzaf tabip subay ihtiyacının süratle karşılanması maksadıyla; İçişleri 

Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere, diğer tıp fakültelerinden özel 

öğrenci statüsünde SBÜ Gülhane Tıp Fakültesinin 2’nci sınıfına geçiş yapmak isteyen (5) 

erkek/kadın, 3’üncü sınıfına geçiş yapmak isteyen (9) erkek/kadın öğrenci alınacaktır. 

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve 

www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr adreslerinde yer alan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve 

Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları 

Duyurusu’’nda belirtilmiştir. 

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER: 

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

b. Lise ve dengi okullardan 2019 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak 

veya daha önce mezun olmuş olmak, 

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle 

yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1998 tarihi ve daha sonra doğanlar) Her ne sebeple 

olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum 

tarihine göre yapılır. 

ç. 2’nci ve 3’üncü sınıflara özel öğrenci olarak geçiş yapacakların;  2’nci sınıf için 01 

Ocak 2019 tarihi itibariyle 23 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1997 tarihinden önce 

doğanlar başvuramazlar.), 3’üncü sınıf için 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 24 yaşından gün 

almamış olmak (01 Ocak 1996 tarihinden önce doğanlar başvuramazlar.).  

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, 

e. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, 

f. www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr internet adreslerinde 

yayımlanan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde 

(SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını 

taşımak. 

3. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

a. İletişim Bilgileri: 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi  

JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı 

Beytepe/Çankaya/ANKARA 

TEL: (0312) 464 4836  

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci İşleri D.Bşk.lığı 

Gülhane Tıp Fakültesi Emrah Mah. Etlik-Keçiören/ANKARA  

TEL: (0312) 304 6248 – (0312) 304 6259 

b. Resmi İnternet Adresleri: 

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr 

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr  

(3) Sağlık Bilimleri Üniversitesi: www.sbu.edu.tr 6074/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7181 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma

İçin IPARD II Yardımı Tahtında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa
Birliği Adına Avrupa Komisyonu Arasında Düzenlenen ve 8 Mayıs 2017
Tarihinde Yürürlüğe Giren 2014-2020 Dönemine Ait Finansman Anlaşmasını
Değiştiren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1304)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Samsun İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi

Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1305)
–– İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Yahya Kemal Mahallesi Sınırları İçerisinde

Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1306)

YÖNETMELİKLER
–– Haşhaşın Ekimi, Kontrolu, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satınalınması,

Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik (Karar Sayısı: 1303)

–– Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/5/2019 Tarihli ve 2014/17354 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/5/2019 Tarihli ve 2017/29263 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 13. ve 20. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

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




