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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE
VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINI TADİL EDEN PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN

Kanun No. 7320 Kabul Tarihi: 27/5/2021

MADDE 1 – (1) 14 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokol”ün onaylanması uygun bu-
lunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2/6/2021
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOZAMBİK CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7321 Kabul Tarihi: 27/5/2021

MADDE 1 – (1) 24 Ocak 2017 tarihinde Maputo’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Mozambik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği An-
laşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2/6/2021

T.C.
Resmî Gazete
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA MADENCİLİK VE HİDROKARBON

ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7322 Kabul Tarihi: 27/5/2021

MADDE 1 – (1) 28 Aralık 2016 tarihinde Addis Ababa’da imzalanan “Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Maden-
cilik ve Hidrokarbon Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulun-
muştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2/6/2021
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE VİETNAM
SOSYALİST CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI ARASINDA GÜMRÜK
KONULARINDA İŞ BİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7323 Kabul Tarihi: 27/5/2021

MADDE 1 – (1) 23 Ağustos 2017 tarihinde Hanoi’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında
Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın onaylanması uygun bu-
lunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2/6/2021
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE GUATEMALA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7324 Kabul Tarihi: 27/5/2021

MADDE 1 – (1) 19 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onay-
lanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2/6/2021
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE HONDURAS CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7325 Kabul Tarihi: 27/5/2021

MADDE 1 – (1) 20 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Honduras Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onay-
lanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2/6/2021
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/256

2 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

YÖNETMELİKLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
DENETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; karayoluyla yapılan ulaştırma hizmetleri ala-

nında gerçekleştirilecek faaliyetlerin denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ile denetim yapacak
personelin niteliklerini, görevlerini, yetkilerini, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 13/10/1983 tarihli ve 2918

sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci ve 65/A maddeleri, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Dü-
zenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesinin 477 nci ve 497 nci maddeleri kapsamında yapılacak denetimlere ilişkin usul ve
esaslar ile yürütülecek iş ve işlemleri,

b) Bu Yönetmelik kapsamında denetim yapan görevlilerin görev, yetki, sorumluluk,
yükümlülük ve niteliklerini,

c) İdari para cezası karar tutanaklarının düzenlenmesinde ve takibinde uygulanacak
usul ve esasları,

ç) İhlal tespit tutanakları ve verilecek uyarmalara ilişkin usul ve esasları,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4925 sayılı Kanunun 27 nci maddesine, 655 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-
kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci ve 497 nci maddelerine ve 2918 sayılı Ka-
nunun 8 inci maddesinin (c) bendi ile 35 inci ve 65/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Adi tutanak: Kayıt altına alınması gereken bir durumu, tespit edenler tarafından ha-

zırlanıp imzalanan belgeyi,
b) Araç (taşıt): Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar

ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adını,
c) Araç muayene istasyonları: Sabit, seyyar, motosiklet veya traktör muayene istasyon-

larını,
ç) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
d) Bölge müdürlüğü: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerini,
e) Delil: Denetim esnasında tespiti yapılan durumu tevsik edecek her türlü bilgi ve bel-

geleri,
f) Denetim: Karayoluyla yapılan ulaştırma hizmetleri alanında gerçekleştirilecek faa-

liyetlerin, 4925 sayılı Kanuna, 2918 sayılı Kanuna ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
meye uygun olarak yapılıp yapılmadığının incelenmesi, araştırılması ve kontrol edilmesini,

g) Denetim ekibi: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak olan denetimi gerçekleştirecek
olan denetleyici/denetleyicileri,

ğ) Denetim planı: İdarenin risk analizleri ile Bakanlık politika ve stratejileri doğrultu-
sunda, İdare veya bölge müdürlüklerince hazırlanan planı,

h) Denetim programı: Denetim planı çerçevesinde gerçekleştirilecek operasyonel faa-
liyetleri içeren dokümanı,

ı) Denetim raporu: Yapılan denetim ve incelemeler sonucunda düzenlenen raporu,
i) Denetleyici: İdare veya bölge müdürlüklerinde görev yapan ve bu Yönetmeliğin 18 inci

maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiyi,
j) Diğer denetleyici kurumlar: 4925 sayılı Kanun, 2918 sayılı Kanun ve 655 sayılı Ka-

nun Hükmünde Kararname kapsamında yetkili kılınan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma
Genel Komutanlığının birimleri ile Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve bele-
diyelerin ilgili zabıta birimlerini,

k) Elektronik sistemlerden faydalanılarak yapılan denetim: Uzak denetim ve U-Net
Otomasyon Sistemi üzerinden elde edilen veriler çerçevesinde uzaktan yapılan denetimi,

l) İdare: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
m) İşletme: Kamu kurum/kuruluşları da dâhil olmak üzere kâr amacı bulunup bulun-

madığına bakılmaksızın, 4925 sayılı Kanun, 2918 sayılı Kanun ve 655 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve ilgili mevzuat kapsamında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişileri,

n) İşletme denetimi: İşletmelerin merkez veya şubesinin denetimini,
o) Kabahat: İlgili kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılan idari düzenlemelere

aykırılık teşkil eden ve karşılığında idari yaptırım uygulanması öngörülen durum ve eylemlerin
her birini,

ö) Karayolu denetim kesimi: Genel olarak araç ve sürücülerinin denetim amacıyla dur-
durulduğu veya tespit edilen kabahatlerin karşılığı olan yasal işlemlerin yapıldığı, işaretlerle
belirlenmiş ve güvenliği sağlanmış karayolu bölümünü,

p) Kontrol listesi: Denetimlerde kullanılmak üzere İdare tarafından hazırlanan liste-
leri,

r) Muayene merkezi: Tehlikeli madde taşımacılığı ile Bozulabilir Gıda Maddelerinin
Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin
Anlaşma kapsamında kullanılan araç ve üstyapılarının test ve muayene hizmetlerini sağlaya-
bilecek ölçüde gerekli altyapı, teçhizat ve personele sahip olan ve Bakanlık tarafından yetki-
lendirilmiş işletmeleri,

s) Ön ihbarlı denetim: Elektronik denetim sistemlerinden temin edilen bilgiler netice-
sinde denetime alınan taşıtlarla ilgili yapılan denetimi,

ş) Risk analizi: Etkin ve verimli denetim yapabilmek amacıyla, denetimlerden önce ta-
şıt, sürücü veya işletmelere ilişkin veri tabanlarında bulunan bilgilerin analizini,

t) Sabit denetim istasyonu: Kamuya açık karayolu güzergâhında bulunan denetim is-
tasyonlarını,
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u) Seyyar denetim: Sabit denetim istasyonları haricinde karayolu kenarında güvenli bir
noktada kolluk kuvvetleri tarafından taşıtların durdurulması yolu ile yapılan denetimi,

ü) Tutanak: İdari para cezası karar tutanağı veya ihlal tespit tutanağını,
v) U-Net Otomasyon Sistemi: Bakanlığın yazılım sistemini,
y) U-Net Otomasyon Sistemi denetimi: U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden tespit edi-

len verilere göre yapılan denetimi,
z) Uzak Denetim: Sabit denetim istasyonlarından alınan veri ve görüntüler üzerinden

yapılan sistematik denetimi,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak birinci fıkrada tanımlanmayan ifadeler için Bakan-

lık tarafından yayımlanan mevzuatta belirtilen tanımlar esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM

Denetim Yapacak Birimler ve Görevleri
İdare ve bölge müdürlüklerinin görevleri
MADDE 5 – (1) İdarenin bu Yönetmelik kapsamındaki görevleri aşağıda belirtilmiş-

tir:
a) Denetleyici yetkisi verilenlere yönelik eğitimleri verecek eğiticilerin belirlenmesi ve

eğitilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
b) Yapacağı denetimlere ilişkin yıllık denetim planını hazırlamak.
c) İlgili mevzuat kapsamında yapılması gereken denetimlerin planlanması ve koordine

edilmesi, denetim usul ve esasları ile denetim politika ve stratejilerinin belirlenmesine yönelik
iş ve işlemleri yapmak.

ç) Araç muayene istasyonlarının ve muayene merkezlerinin mevzuata uygunluk dene-
timlerini denetim planına uygun olarak yapmak.

d) İdarede görevli denetleyicilerin görevlendirilmesine yönelik işlemleri yürütmek.
e) Gerekli görülmesi halinde denetimlere iştirak etmek.
f) Bölge müdürlüklerince yapılan denetim faaliyetlerinin yıllık olarak değerlendirilme-

sini ve raporlamasını yapmak.
g) Denetimle yetkili diğer yetkili kurumlar tarafından yapılan denetimlerin verimli ve

etkili olmasına yönelik çalışma, koordinasyon ve planlamayı yapmak.
ğ) Kontrol listelerini hazırlamak ve güncel tutmak.
(2) Bölge müdürlüklerinin bu Yönetmelik kapsamındaki görevleri aşağıda belirtilmiş-

tir:
a) İlgili mevzuat kapsamında yapılması gereken denetimlerin planlanması, program-

lanması, koordine edilmesi ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
b) Denetim sonuçları ile ilgili işlemleri yürütmek.
c) Yapacakları denetimlere ilişkin yıllık denetim planını hazırlamak.
ç) Yapılan denetimlere ilişkin yıllık denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve en geç ta-

kip eden yılın ocak ayı sonuna kadar İdareye sunmak.
d) Denetleyicilere yönelik tamamlayıcı eğitimleri vermek veya verdirmek.
e) Bölge müdürlüklerinde görev yapan denetleyicilerin görevlendirilmesine yönelik iş-

lemleri yürütmek.
f) Gerekli durumlarda diğer denetleyici kurumlarla müşterek denetimler planlanması

için gerekli koordinasyon çalışmasını yapmak.
g) Seyyar denetimleri planlamak ve yapmak.
(3) Bölge müdürlükleri, denetimin niteliğine göre gerektiğinde mahalli mülki amirinden

kolluk kuvveti görevlendirilmesini talep eder.
(4) Bölge müdürlüklerince düzenlenen tutanakların tebliği, takibi ve benzeri işleri yapan

personel ile denetleyici personel ayrı ayrı olarak görevlendirilir.
Görevli ve yetkili diğer kurumlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak denetimlerde tutanak düzenle-

meye 4925 sayılı Kanun, 2918 sayılı Kanun ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
yetkilendirilmiş görevli Bakanlık (İdare ve bölge müdürlükleri) personeli ile denetimle yetkili
diğer kurumların personeli de görevli ve yetkilidir.
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(2) Denetim ile yetkili diğer kurumlar, yaptıkları denetim sonucuna ilişkin tutanakları
ilgili bölge müdürlüğüne gönderir ancak, denetimlerin sonucuna ilişkin tutanakların kendi oto-
masyon sistemi üzerinden elektronik ortamda Bakanlığa göndermesi halinde, fiziki olarak İda-
reye veya bölge müdürlüğüne göndermez.

(3) Denetim ile yetkili diğer kurumlar bu Yönetmelik kapsamında denetim yapacak
kendi personeline yönelik tamamlayıcı eğitimleri verir veya verdirir.

(4) Denetim ile yetkili diğer kurumlar, yaptıkları denetimlere ilişkin istatistiki bilgileri,
Bakanlığın talebi halinde yazılı veya elektronik ortamda bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim Çeşitleri

Denetim çeşitleri
MADDE 7 – (1) Denetim çeşitleri aşağıdaki gibidir:
a) Karayolunda yapılan denetimler;
1) Sabit denetim istasyonlarında denetim,
2) Seyyar denetim,
3) Sınır kapılarında yapılan denetim.
b) İşletme denetimleri;
1) Gerçek/tüzel kişilere ait işletmelerde yapılan denetim,
2) Araç muayene istasyonlarının işletme denetimi,
3) Muayene merkezlerinin işletme denetimi.
c) Fiziki yer ve mekân uygunluk denetimleri;
1) Gerçek/tüzel kişilere ait işletmelerin uygunluk denetimi,
2) Araç muayene istasyonlarının uygunluk denetimi,
3) Muayene merkezlerinin uygunluk denetimi.
ç) Elektronik sistemlerden faydalanılarak yapılan denetimler;
1) Uzak Denetim,
2) U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden denetim.
Karayolunda yapılan denetimler
MADDE 8 – (1) Sabit denetim istasyonlarında denetim;
a) Denetim programı çerçevesinde denetimler gerçekleştirilir.
b) Elektronik sistemler vasıtasıyla belirlenen araçların denetlenmesi esas olup, sistem-

lerin bu şekilde araç seçememesi halinde denetlenecek araçlar denetleyici tarafından belirle-
nir.

c) Yolcu taşımacılığı yapan taşıtların denetimi özel bir durum olmadıkça, tartım plat-
formuna alınmadan gerçekleştirilir.

(2) Seyyar denetim;
a) Denetim yapılacak karayolu denetim kesimi ve zamanı bölge müdürlükleri tarafından

belirlenir.
b) Denetim yapılacak karayolu denetim kesiminde taşıt/taşıtların konuşlanacağı ve de-

netime tabi tutulacak taşıtların depolanacağı yeterli ve güvenli alan olmasına özen gösterilir.
c) Viraj, kavşak, köprü ve tünel gibi görüşün azaldığı yerler veya yakınında, kaplamanın

daraldığı ya da trafik işaretlemeleri ile geçmenin yasaklandığı yol kesimlerinde ve yol zemi-
ninin karlı veya buzlu olduğu durumlar ile görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda
denetim yapılmamasına özen gösterilir.

ç) Denetimin uygulanacağı yol kesiminde araç durdurma, şerit daraltma ve benzeri tra-
fik tedbirleri trafik zabıtasınca yapılır.
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d) Denetimlerde varsa ortak denetim alanları tercih edilmelidir.
(3) Bakanlık ve bölge müdürlükleri tarafından karayolunda yapılan denetimler, kontrol

listeleri kullanılarak yapılır.
(4) Sınır kapılarında yapılan denetimler, kontrol listeleri kullanılarak yapılır.
(5) Denetim faaliyetinde bulunan ekip, denetim noktası öncesindeki elektronik sistem-

lerden faydalanarak denetlenecek aracın belirlenmesi suretiyle ön ihbarlı denetim de gerçek-
leştirebilir. Buna ilişkin hususlar İdare tarafından belirlenir.

İşletme denetimleri
MADDE 9 – (1) Gerçek/tüzel kişilerin işletme denetimlerinde;
a) İşletmelerin mekân ve/veya faaliyet denetimleri kontrol listeleri kullanılarak yapılır.
b) İşletme denetiminin, zamanı ve işletmelere ilişkin bilgiler önceden denetim progra-

mında belirlenir.
(2) Araç muayene istasyonlarının ve muayene merkezlerinin mekân ve faaliyet deneti-

mi, İdare tarafından görevlendirilen personelce, İdare tarafından hazırlanan/onaylanan denetim
planı ve programı kapsamında yapılır.

Fiziki yer ve mekân uygunluk denetimleri
MADDE 10 – (1) Taşımacılık yetki belgesinin ilk düzenlenmesi veya yenilenmesinde,

fiziki yer ve mekân şartlarının sağlandığına yönelik denetimler kontrol listeleri kullanılarak,
bölge müdürlüklerince gerçekleştirilir.

(2) İlk defa yetkilendirilecek veya yetki belgesi yenilenecek araç muayene istasyonla-
rının ve muayene merkezlerinin fiziki yer ve mekân şartlarının sağlandığına yönelik denetimler
İdare tarafından gerçekleştirilir.

(3) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) yetkilendirme, belge
yenileme ve adres değişikliği taleplerine ilişkin işlemlerde fiziki yer ve mekân şartlarının sağ-
landığına dair denetimler İdarece veya bölge müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen denetimler, İdare veya bölge müdür-
lüklerince gerekli görülen hallerde gerçekleştirilir.

Elektronik sistemlerden faydalanılarak yapılan denetimler
MADDE 11 – (1) İdare ve/veya bölge müdürlükleri tarafından oluşturulan uzak denetim

merkezlerinde yapılacak denetimler; uzak denetim için kullanılan sistem tarafından, elektronik
cihaz, ortam veya U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden tespit edilen verilere göre mevzuat
kapsamında yapılır.

(2) Kabahat, şüpheye meydan vermeyecek şekilde tespit edilir.
(3) Elektronik ortamdaki kayıtlar gerektiğinde çıktı alınarak çoğaltılabilir.
(4) Sistem üzerinden yapılan tespitlere ilişkin tutanakların elektronik ortamda düzen-

lenmesi esastır.
(5) Uzak denetimde; kontrol edilen araçlara ilişkin olası kabahatler U-Net Otomasyon

Sistemi tarafından listelenir. Listelenen kayıtlar üzerinde yapılan incelemede kabahat tespit
edilmesi durumunda tutanak düzenlenir. İhlalin bulunmadığının tespiti halinde gerekçesi kayıt
altına alınarak cezai işlem uygulanmaz.

(6) Uzak denetimde; cezai işlem uygulanamayacak durumlarda gerekçe U-Net Oto-
masyon Sisteminde belirtilir.

(7) Elektronik sistemlerden faydalanılarak yapılan denetimler, denetleyiciler tarafından
yapılabileceği gibi İdare ve/veya bölge müdürlüklerinin görevlendireceği diğer personel tara-
fından da gerçekleştirilebilir.

(8) Elektronik sistemlerden faydalanılarak yapılacak denetimler, İdare tarafından ya-
yımlanacak esaslara göre yapılır.
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İstatistikler ve risk analizi
MADDE 12 – (1) İdarece, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlere ilişkin verilere da-

yalı istatistikler oluşturulur.
(2) İdare, etkin ve verimli denetim yapabilmek amacıyla, taşıt, sürücü veya işletmelere

ilişkin Bakanlık veri tabanında bulunan bilgiler üzerinden risk analizleri yapabilir.
(3) İdarece, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlere ilişkin oluşturulacak istatistiki

bilgiler, taşıt, sürücü veya işletmelere ilişkin risk analizleri, risk analizine göre yapılabilecek
sınıflandırmalar ile İdarenin uygun göreceği diğer bilgi ve belgeler, gerekli görülmesi halinde
ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir.

(4) Risk analizine göre sınıflandırma yapmak suretiyle belirli taşıt, sürücü veya işlet-
melerin denetlenmesine öncelik verilebilir, sürekli tespit edilen bir eksikliğe veya öncelik ve-
rilecek hususlara yönelik denetim planı ve programı yapılabilir.

(5) Üçüncü fıkraya göre oluşturulan bilgiler, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara
göre bu Yönetmelik kapsamında denetime tabi olan gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim Öncesi ve Sonrası Yapılması Gerekli İşlemler

Denetim planı ve denetim programı
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bölge müdürlüklerince yapılacak dene-

timlere dair yıllık denetim planı bölge müdürlüklerince hazırlanır ve her yıl kasım ayının 15’ine
kadar İdareye sunulur. Sunulan yıllık denetim planları İdare tarafından onaylanır. Denetim
planı hazırlanırken, önceki denetim faaliyetlerinden elde edilen verilerden yararlanılır.

(2) Bir yıllık periyodu içeren denetim planı;
a) Kapsadığı coğrafi alanı,
b) Kontrol edilecek tesis veya faaliyetlerin türünü,
c) Yapılacak denetimlerin çeşidini,
içerir.
(3) Kesinleşen yıllık denetim planına uygun olarak, bölge müdürlükleri tarafından üçer

aylık denetim programı hazırlanır. Denetim programı hazırlanırken, U-Net Otomasyon Sistemi
üzerinden yapılan/yapılacak risk analizi dikkate alınır.

(4) Denetim programı yıllık denetim planını detaylandıracak şekilde, denetlenecek iş-
letme, denetim yeri veya güzergâh bilgisi, denetim süresi, denetimin çeşidi, kapsamı ve benzeri
bilgileri içerir.

(5) İdarece veya bölge müdürlükleri tarafından gerekli görüldüğü hallerde denetim plan
ve programına bağlı olmaksızın da denetim yapılabilir.

(6) Uygulanacak denetim programı, denetimler bitinceye kadar ilgisiz kişilerle payla-
şılmaz.

Haberli ve habersiz denetim
MADDE 14 – (1) Haberli denetimler sadece aşağıdaki hallerde yapılır:
a) İlk defa yetki verileceklerin zorunlu fiziki yer ve mekân uygunluk denetimi.
b) Yetki belgesi düzenlenmiş ve fiziki yer ve mekân denetimi yapılmış olan yerlerde

yapılan değişikliklerin denetimi.
c) İdare tarafından uygun görülen diğer denetimler.
(2) Habersiz denetim; birinci fıkra haricindeki denetimleri kapsar.
Kontrol listeleri ve denetim raporu
MADDE 15 – (1) Denetleyici, İdare tarafından yayımlanan kontrol listelerini kullana-

rak denetim yapar.
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(2) Fiziksel veya elektronik ortamda düzenlenen tutanaklar, kontrol listeleri ve denetim
raporu denetleyici/denetleyiciler tarafından ıslak veya elektronik imza (e-imza) ile imzalanır.

(3) Kontrol listesi; denetlenenin haberdar edilmesi şartıyla elde edilen fotoğraf ile buna
ilişkin diğer belgeler varsa tutanak ile ilişkilendirilmek suretiyle U-Net Otomasyon Sisteminde
beş yıl süreyle saklanır.

(4) Denetleyici, işletme denetimlerinde denetim raporu düzenler.
(5) Denetim raporu; kontrol listesi ile ilişkilendirilmek suretiyle, U-Net Otomasyon

Sisteminde beş yıl süreyle saklanır.
İdari yaptırım kararı
MADDE 16 – (1) Yapılan denetimlerde, mevzuatta belirtilen gerekliliklere uyulmadı-

ğının veya yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, mevzuatta be-
lirtilen yaptırımlar uygulanır.

(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında yapılanlar haricindeki de-
netimlerde; adi tutanak, kontrol listesi ve denetim raporu asgari iki denetleyici tarafından im-
zalanır. İdari para cezası karar tutanakları ve ihlal tespit tutanaklarını ise, denetleyici/görevli-
lerden birinin imzalaması yeterlidir.

Denetim sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Denetim faaliyetleri İdare tarafından yıllık olarak değerlendirilir ve

aşağıdaki bilgileri içeren değerlendirme raporu hazırlanır.
a) Denetim biriminin personel sayısı ve diğer kaynaklar ile ilgili bilgiler.
b) Alınan şikâyet, denetim talepleri ve yıllık denetim planı.
c) Gerçekleştirilen denetim çeşitleri, denetim sayısı, tespit edilen uygunsuzluklar ve

uygulanan yaptırımlara ilişkin veriler.
(2) Değerlendirme raporundaki tespitlere göre kontrol listeleri ve iş programı/akışı gün-

cellenebilir.
(3) Değerlendirme sonucunda hazırlanan rapor, bir sonraki denetim planı ve programı

hazırlanırken bölge müdürlüklerince dikkate alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetleyicilerin Nitelikleri, Eğitimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Tanıtım Kartı
Denetleyicilerin nitelikleri ve eğitimi
MADDE 18 – (1) Denetleyicilerin;
a) 4925 sayılı Kanun, 2918 sayılı Kanun ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede

sayılan kurum ve kuruluşların personeli olması,
b) Yetkilendirilmiş olması,
c) Yapılacak denetimin kapsamına uygun eğitimi almış olması,
ç) En az lise veya dengi okul mezunu olması,
d) Etkili iletişim kurabilme kabiliyetine haiz olması,
gerekir.
(2) Araç muayene istasyonları ile muayene merkezlerinin denetimleri mühendislik eği-

timi almış personel tarafından yapılır.
(3) İdare, 4925 sayılı Kanun, 2918 sayılı Kanun ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarname ile yetkilendirilmiş görevli Bakanlık ve bölge müdürlükleri personeli ile denetimle
yetkili diğer kurumların uygun görülen personeline denetim konusunda eğitici eğitimi verir
veya verdirir. Bu Yönetmelik kapsamında denetimde sorumlu Kurumların kendi denetim per-
soneline bu eğitimi alan eğiticiler tarafından denetim eğitimi verilir.

(4) İdare, denetim eğitimi ve eğitici eğitiminin içeriği, süresi ve müfredatı ile ilgili ay-
rıca düzenleme yapabilir.
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Denetleyicinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 19 – (1) Denetleyicinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Yapılacak denetimle ilgili güvenlik önlemlerini almak/aldırmak ve alınmış güvenlik

önlemlerine uymak.
b) Yapılacak denetimlerde kullanılmak üzere kendisine zimmetle teslim edilen idari

para cezası karar tutanağı/ihlal tespit tutanağını muhafaza etmek, bitiminde dip koçanlarının
kontrolünü müteakip zimmetle teslim etmek.

c) Denetim raporunu, İdareye veya bölge müdürlüğüne sunmak.
ç) Kendisine verilen denetim görevini yapmak.
d) Denetim esnasında gerekli hallerde adi tutanak tutmak ve imzalamak.
e) Denetimleri adil ve tarafsız yapmak.
f) Denetimle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri istemek.
g) Talep edilen bilgi ve belgeyi vermeyenler hakkında durumu adi tutanak altına al-

mak.
ğ) Gerekli hallerde kolluk kuvveti tarafından güvenlik önlemlerinin alınması için bölge

müdürlüğünden talepte bulunmak.
h) Denetim için kendisine teslim edilen araç, gereç ve tutanakları usulüne uygun şekilde

kullanmak.
Denetim ekibinin görevlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Denetimlerde, İdarece veya bölge müdürlüğü tarafından yeterli sa-

yıda personel görevlendirilir.
(2) Denetleyicilere yapacakları denetim hususunda gereken bilgilendirme, İdarece veya

bölge müdürlüğü tarafından yapılır.
Denetleyicinin denetlenene karşı davranışı
MADDE 21 – (1) Denetleyici, denetlenene karşı davranışında aşağıdaki hususlara riayet

eder:
a) Denetime başlamadan önce denetlenene denetleyici tanıtım kartını ibraz eder ve de-

netim gerekçesini açıklar.
b) Denetim sırasında denetlenene karşı saygılı ve nazik bir üslupla hitap eder. Kişisel

tartışmalardan kaçınır.
c) Tespit edilen kabahati muhataba açık bir şekilde bildirir.
Denetleyici tanıtım kartı
MADDE 22 – (1) İdarece veya bölge müdürlükleri tarafından görevlendirilen denetle-

yicilere Bakanlık tarafından Ek-1’de örneği yer alan tanıtım kartı verilir.
(2) İdarece veya bölge müdürlükleri tarafından görevlendirilen denetleyiciler, denetim

süresince denetleyici tanıtım kartını takar.
(3) İdarece veya bölge müdürlükleri tarafından görevlendirilen denetleyicilerin takacağı

tanıtım kartlarının basımı, verilme, değiştirilme, geri alınma ve imha edilmesine ilişkin usul
ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(4) Denetleyici tanıtım kartının kayıp, çalıntı ve benzeri durumlarda yenisi temin edi-
linceye kadar personel kimlik kartı, denetleyici tanıtım kartı yerine kullanılabilir.

Gizliliğe riayet
MADDE 23 – (1) Denetleyicilerin;
a) Kişisel verilerin gizliliğine riayet etmeleri,
b) Denetim programında yer alan bilgileri ilgisiz kişilere açıklamamaları,
c) Denetim esnasında öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri ilgisiz kişilere açık-

lamamaları,
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ç) İhbar üzerine veya resen yapılacak denetimlere ilişkin bilgileri ilgisiz kişilere açık-
lamamaları,

zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM

Tutanaklar
Düzenlenecek tutanakların şekli, içeriği, basımı ve dağıtımı
MADDE 24 – (1) 4925 sayılı Kanun ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kap-

samında bu Yönetmelik ekinde şekli ve içeriği yer alan basılı veya elektronik idari para cezası
karar tutanakları ile basılı veya elektronik ihlal tespit tutanakları ile zarflar kullanılır.

a) 4925 sayılı Kanunun İdari Para Cezası Karar Tutanağı (Ek-2),
b) Elektronik ortamda düzenlenen 4925 sayılı Kanunun İdari Para Cezası Karar Tuta-

nağı (Ek-3),
c) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına isti-

naden düzenlenen İdari Para Cezası Karar Tutanağı (Ek-4),
ç) Elektronik ortamda düzenlenen 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci

maddesinin ikinci fıkrasına istinaden düzenlenen İdari Para Cezası Karar Tutanağı (Ek-5),
d) 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yö-

netmeliği Uyarınca Düzenlenen İhlal Tespit Tutanağı (Ek-6),
e) Elektronik ortamda düzenlenen Karayolu Taşıma Yönetmeliği Uyarınca Düzenlenen

İhlal Tespit Tutanağı (Ek-7),
f) İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligat Mazbatalı Zarf (Ek-8),
g) İhlal Tespit Tutanağı ve Uyarmaya İlişkin Tebligat Mazbatalı Zarf (Ek-9).
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki belge, tutanak ve zarflara ilişkin tüm iş ve işlemler

elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.
(3) Elektronik ortamda düzenlenen tutanakların; yazılım, entegrasyon ve arşivlenmesi

İdare tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca
yapılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen belge, tutanak ve zarflara, karekod, doğru-
lama kodu gibi belge doğrulama bilgileri eklenebilir.

(5) Basılı tutanaklar, ihtiyaçlar dikkate alınarak; İdare ve bölge müdürlüklerine, bölge
müdürlüklerince de kendi hizmet sınırları dâhilinde bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belir-
tilen diğer denetleyici kurumlara dağıtılır.

(6) Ayrıca, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan tutanaklar, içeriğin değiştirilmemesi ve
İdarenin uygun görüşünün alınması kaydıyla, uygun seri sıra numarası tahsisi yapılması şartı
ile diğer denetleyici kurumlar tarafından elektronik ortamda üretilerek düzenlenebilir.

(7) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan tutanaklarda, tutanakların açıklama kısımlarında,
zarflarda ve tanıtım kartında gerekli görülmesi halinde Bakanlıkça güncelleme yapılabilir.

Tutanakların takibi
MADDE 25 – (1) Bakanlık, basılı tutanakları; denetim personeline verilmek üzere,

İdareye ve bölge müdürlüklerine zimmet karşılığı teslim eder.
(2) İdare ve bölge müdürlükleri, idari para cezası karar tutanakları ile ihlal tespit tuta-

naklarını ayrı ayrı olmak üzere belirleyeceği denetleyicilere zimmetle teslim eder. Denetim
görevi kapsamında bir kısmının kullanılmasını veya bitmesini müteakip de kontrolünü yaparak
yine zimmetle teslim alır.
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(3) Bölge müdürlükleri, idari para cezası karar tutanakları ile ihlal tespit tutanaklarını
4925 sayılı Kanun ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında denetim yapacak
diğer denetleyici kurumlara zimmetle teslim eder ve bitmesine müteakip de kontrolü yapılarak
yine zimmetle teslim alır.

(4) Zimmet işlemleri “Kayıt ve Zimmet Defteri” kullanılarak yapılır. Ayrıca, eş zamanlı
olarak U-Net Otomasyon Sisteminde oluşturulacak modüle de işlenir.

(5) Tutanaklar, zimmetlendiği denetleyici/denetleyiciler tarafından kullanılır.
(6) Kullanılmasına müteakip dip koçanların yer aldığı ve teslim alınacak tutanaklar;
a) Tutanakların usulüne uygun tutulup tutulmadığı,
b) Seri-sıra numaraları,
c) İptali yapılan tutanak var ise usulüne uygun olarak iptal yapılıp yapılmadığı,
kontrol edilir ve uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda ise tutulacak adi tutanakla bir-

likte İdareye veya bölge müdürlüğüne sunulur.
(7) Bölge müdürlüğüne gönderilen tutanak nüshaları, denetimden sorumlu şube mü-

dürlükleri tarafından incelenir, değerlendirilir ve tutanak seri/sıra numarasına göre muhafaza
edilir. Tutanak serilerinde eksiklik bulunan nüshalar hakkında, ilgili birim nezdinde inceleme
ve araştırma yapılır. Eksik olan nüshalara ilişkin kusuru bulunan personel hakkında, kurumları
nezdinde gerekli idari işlemler yapılır.

Tutanak düzenlemeye yetkili kılınanlar
MADDE 26 – (1) 4925 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında düzenlenecek olan

idari para cezası karar tutanakları ile ihlal tespit tutanaklarını düzenlemeye görevli Bakanlık
ve İdare personeli ile aynı Kanunun 27 nci maddesinde ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin
66 ncı maddesinde belirtilen diğer kurumların personeli yetkilidir.

(2) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamında düzenle-
necek olan idari para cezası karar tutanaklarını düzenlemeye görevli Bakanlık ve İdare personeli
ile aynı maddede belirtilen diğer kurumların personeli yetkilidir.

(3) 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında düzenlenecek olan idari para ce-
zası karar tutanaklarını düzenlemeye aynı Kanunun 114 üncü maddesi uyarınca görevli İdare
personeli yetkilidir.

(4) 2918 sayılı Kanunun 65/A maddesi kapsamında düzenlenecek olan idari para cezası
karar tutanaklarını düzenlemeye görevli bölge müdürlüğü personeli ile aynı maddede belirtilen
diğer kurumların personeli yetkilidir.

Tutanakların düzenlenmesi ve teslimi
MADDE 27 – (1) İdarî yaptırım kararına ilişkin tutanakta;
a) Hakkında idarî yaptırım kararı verilen gerçek/tüzel kişinin kimlik veya vergi numarası

ile adresi,
b) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat ve mevzuat maddesi,
c) Bu kabahatin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,
ç) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği,
d) Kabahatin işlendiği yer ve zaman,
açık bir şekilde yazılır.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilen tutanakların fiziki ortamda basılarak üretilmesi ve ıslak

imzalı olacak şekilde düzenlenmesi halinde;
a) Bir koçandaki her tutanak dört nüsha olarak basılır. Birinci nüsha asıl nüsha olup,

diğer nüshalar kendinden karbonlu kopya nüshalardır.
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b) Her nüshası okunaklı olacak şekilde, sabit, mürekkepli veya tükenmez kalemle tam
ve eksiksiz doldurulur. Tutanaklar düzenleyen/düzenleyenler ile denetlenen veya temsilcisi ta-
rafından imzalanır. Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “İmza Etmedi”, yokluğunda dü-
zenlenen tutanaklar ile elektronik sistemlerden faydalanılarak yapılan denetimlerde tespit edilen
kabahat için düzenlenen tutanaklar için ise “Gıyabında” kaydı konulur.

c) İdari para cezası karar tutanakları; birinci nüshası kabahatte bulunan gerçek/tüzel ki-
şiye tebliğ edilir, ikinci nüshası elektronik veri aktarılamıyor ise tahsilatla görevli ilgili Hazine
ve Maliye Bakanlığı birimine/ilgili vergi dairesine gönderilir, üçüncü nüsha tutanağın teslim
alındığı bölge müdürlüğüne gönderilir, dördüncü nüsha koçanda kalır ve koçan bitimini mü-
teakip teslim alındığı İdareye veya bölge müdürlüğüne arşivlenmek üzere teslim edilir.

ç) İhtiyaç halinde düzenlenmiş tutanağın nüshası çoğaltılarak kullanılabilir.
d) Düzenlenen ihlal tespit tutanakları; birinci ve ikinci nüshası varsa ilgili tespit dosyası

ile birlikte, uyarma işlemlerinin yapılabilmesi için İdareye veya bölge müdürlüğüne gönderilir,
üçüncü nüsha tutanağı düzenleyen görevlinin bağlı olduğu kurumun ilgili biriminde muhafaza
edilir, dördüncü nüsha koçanda kalır ve koçan bitimini müteakip teslim alındığı İdareye veya
bölge müdürlüğüne arşivlenmek üzere teslim edilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen tutanakların elektronik ortamda üretilerek ıslak imzalı
olacak şekilde düzenlenmesi halinde;

a) Tutanak, düzenleyen/düzenleyenler ile denetlenen veya temsilcisi tarafından imza-
lanır. Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “İmza Etmedi”, yokluğunda düzenlenen tuta-
naklar ile elektronik sistemlerden faydalanılarak yapılan denetimlerde tespit edilen kabahat
için düzenlenen tutanaklar için ise “Gıyabında” kaydı konulur.

b) İdari para cezası karar tutanakları üç nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası
kabahatte bulunan gerçek/tüzel kişiye tebliğ edilir, ikinci nüshası ise tutanağı düzenleyen gö-
revlinin bağlı olduğu kurumun ilgili biriminde muhafaza edilir. Tutanağın üçüncü nüshası elek-
tronik veri aktarılamıyor ise tahsilatla görevli ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı birimine/ilgili
vergi dairesine gönderilir.

c) Denetimle yetkili diğer Kurumlarca düzenlenen ihlal tespit tutanakları üç nüsha ola-
rak düzenlenir. Tutanağın birinci ve ikinci nüshası varsa ilgili tespit dosyası ile birlikte, uyarma
işlemlerinin yapılabilmesi için İdareye veya bölge müdürlüğüne gönderilir, üçüncü nüsha tu-
tanağı düzenleyen görevlinin bağlı olduğu kurumun ilgili biriminde muhafaza edilir.

ç) Bakanlık birimlerince düzenlenen ihlal tespit tutanakları iki nüsha olarak düzenle-
nir.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen tutanakların elektronik imzalı olacak şekilde elektronik
ortamda üretilebilmesi halinde;

a) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “İmza Etmedi”, yokluğunda düzenlenen
tutanaklar ile elektronik sistemlerden faydalanılarak yapılan denetimlerde tespit edilen kabahat
için düzenlenen tutanaklar için ise “Gıyabında” kaydı konulur. Elektronik imzalı tutanak, de-
netlenenin imza etmekten kaçınmaması halinde elektronik imzalı veya elde edilen çıktı üzerine
ıslak olarak imzalanabilir.

b) İdari Para Cezası Karar Tutanakları iki nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası
kabahatte bulunan gerçek/tüzel kişiye tebliğ edilir, ikinci nüsha ise tutanağı düzenleyen görev-
linin bağlı olduğu kurumun ilgili biriminde muhafaza edilir. Elektronik veri aktarılamıyor ise
tutanağın ilave bir nüshası, tahsilatla görevli ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı birimine/ilgili
vergi dairesine fiziki olarak gönderilir.

c) Denetimle yetkili diğer Kurumlarca düzenlenen ihlal tespit tutanağının elektronik
ortamda Bakanlığa gönderilmesi esastır. Varsa ilgili tespit dosyası ile birlikte, uyarma işlem-
lerinin yapılabilmesi için İdareye veya Bölge Müdürlüğüne gönderilir, Elektronik imzalı ihlal
tespit tutanakları gerektiğinde çoğaltılarak kullanılabilir.
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(5) Her kabahat için ayrı tutanak düzenlenir. Ancak, ihlal tespit tutanaklarının düzen-
lenmesine ilişkin, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası hü-
kümleri uygulanır.

(6) Aşağıdaki hallerde tutanaklar gıyaben düzenlenir.
a) Muhatabın hazır bulunmadığı denetimlerde.
b) Yol kenarı denetimlerinde kabahate konu muhatabın sürücü olmaması halinde.
c) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarına ilişkin elektronik ortamda

tespit edilen ihlallerde.
ç) Elektronik sistemlerden faydalanılarak yapılan denetimlerde tespit edilen kabahat-

lerde.
d) Diğer zorunlu hallerde.
(7) Firmalar, yurt dışında bulunan taşıtları için geçiş belgeleri talepleri veya kayıp geçiş

belgeleri konularında uyarmaya esas kabahati; dilekçe, KEP adresi veya e-Devlet Kapısı üze-
rinden beyan edebilirler.

(8) Ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odaları tarafından tespit edilen bölge müdür-
lüğüne bildirilen uyarmaya konu kabahatler bölge müdürlüğünce incelenir, ihlal tespit tuta-
naklarıyla verilen uyarma ilgilisine tebliğ edilir.

(9) Denetimle yetkili diğer Kurumlarca 4925 sayılı Kanun ve 655 sayılı Kanun Hük-
münde Kararname kapsamında düzenlenen idari para cezası karar tutanaklarının elektronik or-
tamda Bakanlığa gönderilmesi esastır.

(10) 2918 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen idari para cezası karar tutanaklarının
düzenlenmesi ve teslimine ilişkin 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uy-
gulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Tutanak iptali
MADDE 28 – (1) 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 30 uncu mad-

desinin ikinci fıkrası uyarınca idari yaptırım kararının maddi hata/yanlış nedeniyle düzenlenmiş
olduğunun veya idari yaptırım kararının gerçekleşmesini sağlayan sebeplerin mevcut olmadı-
ğının tespiti yapılmış ise tebliğ tarihini takip eden 15 günlük kesinleşme süresi içerisinde idari
yaptırım kararı geri alınabilir.

(2) Yapılan denetimler sonucu düzenlenen idari para cezası karar tutanaklarıyla ilgili
maddi hata/yanlışların düzeltilme işlemi gerektiği hallerde;

a) Tutanakların iptal işlemi için İdarece veya bölge müdürlüğü tarafından asgari üç ki-
şilik kurul oluşturulur.

b) Söz konusu karar tutanağının üzeri çizilerek “İptal” şerhi konulduktan sonra, tutanağı
düzenleyen görevli/görevliler tarafından, hatalı/yanlış düzenlenen tutanağın tarihi, saati, seri
numarası ve “iptal etme” nedeni belirtilmek ve “iptal etme” işlemine ilişkin delil teşkil eden
belgeler eklenmek suretiyle kurul tarafından onaylanan iki nüsha tutanaktan biri iptal edilen
tutanağın ekine, diğeri ise dosyasında muhafaza edilmek üzere düzenlenir.

c) Tutanak diğer denetleyici kurumlar tarafından düzenlenmiş ise iptal etmeye esas teş-
kil eden belgelerin/bilgilerin birer sureti basılı veya elektronik ortamda söz konusu tutanağı
düzenleyen kuruma ivedi olarak gönderilerek, iptal işlemlerinin başlatılması ve neticesinden
İdareye veya bölge müdürlüğüne bilgi verilmesi istenilir.

ç) İptal edilen tutanak;
1) Tebliğ yapılmamış ise; herhangi bir tebligat işlemi yapılmaz.
2) İdari para cezalarına ilişkin tebliği yapılmış, ancak takip ve tahsili amacıyla tahsilatla

görevli ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı birimine/ilgili vergi dairesine gönderilmemiş ise; il-
gilisine yazılı bildirimde bulunulur.
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3) İdari para cezalarına ilişkin tebliğ yapılmış ve takip/tahsil amacıyla gönderilmişse;
ilgiliye ve gönderilen birime ikinci bir yazılı talimata kadar işlem yapmaması/yapılmaması, il-
gili ödeme yapmışsa da ilgiliye iadesi için gönderilen birime bildirimde bulunulur.

4) İhlal tespit tutanaklarına ilişkin tebliğ yapılmış ancak uyarmanın kaldırılması için
ücreti ödenmemiş ise, bu tutanağa ilişkin kayıt U-Net Otomasyon Sisteminde güncellenir.

5) İhlal tespit tutanaklarına ilişkin tebliğ yapılmış ve uyarmanın kaldırılması için ücreti
ödenmiş ise, bu tutanağa ilişkin kayıt U-Net Otomasyon Sisteminde güncellenir ve ücret iadesi
için Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığına bildirimde bulunulur.

(3) Yapılan denetimler sonucu düzenlenen tutanağa süresinde haklı itiraz edildiğinin
anlaşılması halinde;

a) İdari para cezaları takip ve tahsili amacıyla tahsilatla görevli ilgili Hazine ve Maliye
Bakanlığı birimine/ilgili vergi dairesine gönderilmez.

b) İdari para cezaları takip ve tahsili amacıyla tahsilatla görevli ilgili Hazine ve Maliye
Bakanlığı birimine gönderilmiş ise tahsilatla görevli ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı birimi/il-
gili vergi dairesi yazılı olarak bilgilendirilir.

(4) Yapılan denetimler sonucu düzenlenen tutanağın Mahkeme sürecinde İdarece veya
bölge müdürlükleri tarafından iptal edilmesi halinde;

a) İdari para cezalarına ilişkin tahsilatla görevli ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı biri-
mine/ilgili vergi dairesine gönderilmez ve ilgilisine yazılı bildirimde bulunulur.

b) İhlal tespit tutanaklarına ilişkin tebliğ yapılmış ancak uyarmanın kaldırılması için
ücreti ödenmemiş ise, bu tutanağa ilişkin kayıt U-Net Otomasyon Sisteminde güncellenir.

c) İhlal tespit tutanaklarına ilişkin tebliğ yapılmış ve uyarmanın kaldırılması için ücreti
ödenmiş ise, bu tutanağa ilişkin kayıt U-Net Otomasyon Sisteminde güncellenir ve ücret iadesi
için Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığına bildirimde bulunulur.

(5) Yapılan denetimler sonucu düzenlenen tutanağın Mahkeme tarafından iptal edilmesi
halinde;

a) İdari para cezalarına ilişkin takip ve tahsili amacıyla tahsilatla görevli ilgili Hazine
ve Maliye Bakanlığı birimine/ilgili vergi dairesine gönderilmemiş ise; ilgilisine yazılı bildi-
rimde bulunulur.

b) İdari para cezalarına ilişkin takip ve tahsili amacıyla tahsilatla görevli ilgili Hazine
ve Maliye Bakanlığı birimine/ilgili vergi dairesine gönderilmiş ise; tahsilatla görevli ilgili Ha-
zine ve Maliye Bakanlığı birimine/ilgili vergi dairesine gereği yapılmak üzere Mahkeme Kararı
ile birlikte bildirimde bulunulur.

c) İhlal tespit tutanaklarına ilişkin tebliğ yapılmış ancak uyarmanın kaldırılması için
ücreti ödenmemiş ise, bu tutanağa ilişkin kayıt U-Net Otomasyon Sisteminde güncellenir.

ç) İhlal tespit tutanaklarına ilişkin tebliğ yapılmış ve uyarmanın kaldırılması için ücreti
ödenmiş ise, bu tutanağa ilişkin kayıt U-Net Otomasyon Sisteminde güncellenir ve ücret iadesi
için Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Başkanlığına bildirimde bulunulur.

Tutanakların tebliğ işlemleri
MADDE 29 – (1) Düzenlenen tutanaklara ait bildirimler, 5326 sayılı Kanunun 26 ncı

maddesinin dördüncü fıkrasına göre elektronik tebligat imkânı bulunması halinde buna göre
yapılabilir, bu imkân bulunmaması halinde ise 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanu-
nuna ve ilgili diğer tebligat mevzuatına göre yapılır.

(2) Bakanlık, tutanakların tebliğine ilişkin düzenleme yapabilir, ilgili kurumlarla pro-
tokol imzalayabilir ve imzalanan protokole göre işlem tesis edebilir.
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(3) 2918 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen idari para cezası karar tutanaklarının
tebliğine ilişkin Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde
ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uygula-
nır.

Tutanakların arşivlenmesi ve imhası
MADDE 30 – (1) Düzenlenen tutanaklar tebliğ tarihinden itibaren beş yıl süreyle ar-

şivlenerek saklanır ve süresi sonunda usulüne göre imha edilir.
(2) Düzenlenen tutanakların elektronik ortama aktarılan verileri ile ıslak ve e-imzalı

elektronik tutanakların verileri en az on yıl süreyle elektronik ortamda arşivlenir.
(3) 2918 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen idari para cezası karar tutanaklarına iliş-

kin Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uygulanır.

Tutanak bilgilerinin elektronik sisteme girilmesi ve bu verilerin U-Net Otomasyon
Sistemine aktarılması

MADDE 31 – (1) Bakanlık personeli tarafından düzenlenen basılı tutanaklara ilişkin
bilgiler, denetimin bitimini takip eden iki iş günü içerisinde, U-Net Otomasyon Sistemine gi-
rilir.

(2) İlgili mevzuat kapsamında yetkilendirilen diğer denetleyici kurumlar tarafından dü-
zenlenen basılı tutanaklara ilişkin bilgiler, en geç beş iş günü içerisinde düzenleyen kurum ta-
rafından U-Net Otomasyon Sistemine iletilmek üzere kendi otomasyon sistemlerine girilir.

(3) Kesinleşen ve süresi içinde ödenmeyen idari para cezası karar tutanaklarına ilişkin
bilgilerin 21/7/1953 tarihli 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kap-
samında takip ve tahsili için Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik
ortamda gönderilmesi esastır.

(4) Düzenlenen basılı ihlal tespit tutanaklarına ilişkin bilgiler, İdareye veya bölge mü-
dürlüğüne intikalini takip eden iki iş günü içinde U-Net Otomasyon Sistemine girilir.

(5) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, tarafların veri paylaşımına ilişkin imzalanacak
protokollerde belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5326 sayılı Kanunun

ilgili hükümleri uygulanır.
Eğitim muafiyeti
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2022 tarihinden önce denetimlerde görevlendirilen per-

sonel bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden muaftır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/1/2022 tarihinden önce basımı yapılmış olan tutanak ve

zarfların kullanımına devam edilebilir.
Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 13 üncü, 33 üncü ve

34 üncü maddeleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                               3 Haziran 2021 – Sayı : 31500



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                               3 Haziran 2021 – Sayı : 31500



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                               3 Haziran 2021 – Sayı : 31500



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                               3 Haziran 2021 – Sayı : 31500



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                               3 Haziran 2021 – Sayı : 31500



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                               3 Haziran 2021 – Sayı : 31500



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                               3 Haziran 2021 – Sayı : 31500



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO

MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKÎ FAALİYET DENETİMİ VE

ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-

hendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Faaliyet De-

netimi ve Ücret Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (ğ) ve (i) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) MFD: Meslekî faaliyet denetimi, kamu kurumları ya da kamu denetimindeki kurum

ihaleleri ve talebe bağlı işlerde Oda tarafından, şirket ve büro hissedarlarının meslek mensubu

olup olmadığını, mesleğini serbest olarak yapma yetkisinin bulunup bulunmadığını, meslekten

süreli veya süresiz men edilme, disiplin cezası gibi sebeplerle herhangi bir kısıtlılığının bulunup

bulunmadığını, sicil durumunu, talebe bağlı işlerde SHKMMB’nin HKMO tarafından tanım-

lanan Tip Sözleşme kullanıp kullanmadığını ve Tip Sözleşmede belirtilen hizmet bedelinin

ücret tarifesine uygunluğunu denetlemeyi,

e) MFDG: Meslekî faaliyet denetim görevlisi, meslekî faaliyet denetimi yapmakla gö-

revlendirilen ve Oda üyesi olan il veya ilçe temsilcisi ve/veya yardımcılarını,”

“ğ) SHKM: 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Ka-

nunun verdiği yetkiye dayanarak SHKMMH’den birini veya birkaçını ücreti karşılığında, kendi

hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş ile ortak yapan ve

HKMO’ya yıllık tescilini yaptırmış, vergiye tabii HKM’yi,”

“i) Tescil Belgesi: SHKMMB’nin HKMO’ya ilk kez tescili yapıldığında Oda tarafından

verilen SHKMMB’nin tescili aktif olduğu süre içerisinde SHKMMH’yi yapmaya yetkili ol-

duğunu belirten ve hisse sahibi HKM’lerin isimlerinin yazıldığı, şekli ve içeriği Oda Yönetim

Kurulunca belirlenen belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) SHKMMH kapsamında gerçekleştirilen MFDU kapsamında tip söz-

leşme ve iş listelerinde, MFDG’nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı e-imzasının

veya HKMO mührü/kaşesi ile MFDG’nin imzasının bulunması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) SHKMMH’lere ilişkin hizmet sözleşmelerinde ve iş listelerinde

MFDG’nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı e-imzasının veya HKMO’nun mü-

hür/kaşesi ile MFDG’nin imzasının bulunması zorunludur.

(2) MFDG’nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı e-imzası veya HKMO’nun

mührü/kaşesi ile MFDG’nin imzası bulunmayan sözleşme ve iş listeleri uygulama ve onay için

ilgili idareye verilemez. MFDG’nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı e-imzası

veya HKMO’nun mührü/kaşesi ve yetkili imzasını taşımayan belgelerin kabul edilmesi halinde

sorumluluk ilgili idarelere ve kamu görevlilerine aittir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) SHKMMB, büro tescilini yeniletmediği sürece Türk Mühendis ve Mimar Odaları

Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil

Yönetmeliğinde sayılan işleri yapamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci, beşinci, altıncı ve sekizinci

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) SHKM, işveren ile Tip Sözleşmeyi yapmak ve tip sözleşmeyi işe başlamadan işin

bulunduğu yer temsilciliğine onaylatmak zorundadır. Sözleşmesiz ve mesleki faaliyet denetimi

yapılmamış işlerin MFDU ücreti, MFDU’nun yapıldığı tarihteki sözleşme ve mesleki faaliyet

denetimi ücreti üzerinden tahsil edilir.”

“(5) Meslekî faaliyet denetimi, yapılan hizmetle ilgili olarak; Tip Sözleşme üzerinde

Oda Yetkilisinin Onayı kısmına sadece Temsilcilik Mührü uygulanması ve Oda Yetkilisinin

imzası sonrası Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek olan izleme defterine ya da Oda Bilgi Sis-

temine işlenmesi yöntemlerinden birisiyle Oda birimlerince yapılır.

(6) Her bir Tip Sözleşme için Genel Kurulca belirlenen maktu ücret ödenir. Bu ücrete

meslekî faaliyet denetim hizmeti dâhil olmayıp sözleşme alımı sırasında mesleki faaliyet de-

netimi ücreti de tahsil edilir.”

“(8) İhaleli işlerde her iş için bir defaya mahsus alınacak olan MFD maktu ücreti, o işte

birden fazla ortak olması durumunda, MFD ücretine her bir ortak başına (birinci ortak hariç)

maktu ücretin yüzde yirmisi eklenerek tek bir ücret şeklinde herhangi bir ortaktan tahsil edi-

lir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “için” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili kurum

ve kuruluşlardan alınan yazıyla belgelendirilmek suretiyle” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Mülkiyeti SHKM’ye ya da birinci derece yakınına ait olan taşınmazlara ilişkin

SHKMMH’lere yönelik meslekî faaliyet denetimi işlemleri sırasında HKMO Yönetim Kurulu

oluruyla, taşınmaza ilişkin bir kereye mahsus olmak üzere fatura aranmaksızın meslekî faaliyet

denetim uygulaması yapılır. Mülkiyeti miras yoluyla hisseli ya da hissesiz intikal eden taşın-

mazlara ilişkin SHKMMB’lerde fatura aranmaksızın meslekî faaliyet denetim uygulaması ya-

pılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/6/2015 29375

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/2/2017 29973

3 Haziran 2021 – Sayı : 31500                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/1/2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Optisyen-
lik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hak-
kında Kanunun 16 ncı maddesi ve 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Ku-
ruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci ve 796 ncı madde-
lerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Müessese sahibi, optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz gerçek kişi
ise sahibinin ve mesul müdürün T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası,”

“i) Mesul müdürün ilgili optisyen-gözlükçüler odasına üye kayıt belgesi.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) İnceleme sonucunda uygun başvurusu bulunanlara, il müdürlüğü tarafından ek-2’de

örneği yer alan optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi ile mesul müdür adına ek-7’de örneği yer
alan tanıtıcı kimlik kartı düzenlenir.

(5) Müessesede mesul müdür haricinde personel çalışacak ise bu personel için ek-3’te
yer alan personel çalışma belgesi ile personel adına ek-7’de örneği yer alan tanıtıcı kimlik kartı
düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Optisyenlik müesseseleri tarafından piyasaya arz edilen veya piyasada bulundu-

rulan tıbbi cihazların uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla ticareti, reklamı, bilgilendirme, klinik
destek ve tanıtım faaliyetleri ile Kurumca belirlenen kayıt ve bilgi yönetim sistemlerine yönelik
kayıt işlemleri 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz
Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine uygun olarak yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Optisyenlik müesseseleri, Kurumun kayıt ve bilgi yönetim sistemine kayıtlı olmayan
tıbbi cihazların satışını yapamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Optisyenlik müesseseleri tarafından piyasaya arz edilen veya piyasada bulundu-

rulan tıbbi cihazların uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla ticareti, reklamı, bilgilendirme, klinik
destek ve tanıtım faaliyetleri ile Kurumca belirlenen kayıt ve bilgi yönetim sistemlerine yönelik
kayıt işlemlerine yönelik aykırılıklarda, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde
belirtilen müeyyideler, optisyenlik müessesesi ile müessesenin mesul müdürleri için de aynı
şekilde uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekine ekte yer alan Ek-7 eklenmiştir.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/1/2014 28886
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İzmir Büyükşehir Belediyesinden:
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içeri-

sinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelen-
dirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, uygulama imar planı bulunan alanları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu,

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teş-
kilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin altıncı kısmının dördüncü bölüm hükümleri
ile 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönet-
meliğinin 69 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkra-

sında yer alan tanımların yanı sıra bu Yönetmelikte geçen;
a) Asansör tescil belgesi: İlgili idare tarafından yapı kullanma izin belgesi öncesi dü-

zenlenen ve asansörün kayıt altına alındığını gösteren belgeyi,
b) Belediye hizmet alanı: Belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmet-

lerinin götürülebilmesi için gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma yönelik transfer
istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanları, belediye
depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazar
yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez, su ve kanalizasyon idaresine ait hizmet binaları gibi ma-
halli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile sermayesinin yarıdan
fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesislerin yapılabileceği alanları,

c) Giriş takı: Üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün olup alanı 1000 m²’den
büyük olan parsellerde istenmesi halinde; parsel sınırları içerisinde kalmak ve komşu parsel
sınırlarına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydıyla girişi tariflemek için temiz genişliği
5.00 m. ve yüksekliği minimum 5.00 m., maksimum 6.00 m. ölçülerinde yapılabilen; ilan, rek-
lam ve tanıtım unsuru içermeyen kapı niteliğindeki yapı ruhsatına tabi imalatları,

ç) İskele izin belgesi: İskele kurmayı gerektiren basit tamir ve tadilatlarda ilgili idareden
alınması zorunlu izin belgesini,

d) İstinat duvarı: Yol ve bitişik arsa kotlarını da göz önünde bulundurarak vaziyet pla-
nına işlenen, farklı düzeydeki zeminlerde oluşan zemin etkilerini güvenlikle karşılamada, ze-
mini tabii şev açısından daha dik tutmak amacı ile inşa edilen ve düşey veya düşeye yakın du-
varı,

e) Kanal Kotu Tutanağı: Pis su ve temiz su tesisatının şehir şebeke suyu ve kanalizasyon
ile bağlantısının nasıl kurulacağını ve bu hatlara ilişkin X, Y, Z değerlerini belirten, İZSU Genel
Müdürlüğü tarafından onaylanmış proje veya raporu,

f) Süs havuzu: Derinliği 0.50 metreyi geçmeyen ve peyzaj öğesi olarak kullanılan ha-
vuzları,
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g) Teknik altyapı alanları: Kamu veya özel sektör tarafından yapılacak elektrik, petrol
ve doğalgaz iletim hatları, reglaj istasyonları, su deposu, içme ve kullanma suyu ile yer altı ve
yer üstü her türlü arıtma, kanalizasyon, atık işleme tesisleri, trafo, enerji dağıtım merkezi, her
türlü enerji, ulaştırma, haberleşme gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya ka-
palı otopark kullanışlarının yapılabileceği alanları,

ğ) Yeşil çatı: Binanın enerji performansını, hava kalitesini ve kent ekolojisini iyileştiren,
yağmur suyunun yarattığı problemlere yenilikçi çözümler getiren, çim serilip çiçeklerle yeşil-
lendirilebilen, küçük bitkilerle donatılabilen çatıları,

h) Yol kotu tutanağı: Parselin cephe aldığı yolların varsa tretuvarları ile birlikte kotlarını
gösteren belgeyi (Mevcut yollarda siyah kotların, ham yollarda ise mevcut kotlarla birlikte be-
lediyesince hazırlanan ve onaylanan yol profillerine göre bitmiş yolun kaplama üst kotlarının
(kırmızı kotlarının) gösterilmesi gereklidir.),

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler
Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Genel ilkelere yönelik olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 inci

maddesine uyulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arsalara İlişkin Hükümler
Parsel büyüklükleri
MADDE 6 – (1) İmar planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa bu Yönetmelik koşul-

larına göre yapılacak parselasyon planı ve ifrazlarda elde edilecek yeni parsellerin asgari öl-
çüleri; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen ölçülerin altında kalmamak kaydıyla,
arazi meyili, yol durumu, mevcut yapılar ve benzeri çevre özellikleri ile bu parsellerde yapıl-
ması mümkün olan yapıların ölçü ve gereksinimleri de göz önünde tutularak idarece onaylı
ada kitle etüdüne göre belirlenir.

(2) Parsel genişlikleri;
a) Konut ve ticaret bölgelerinde:
1) 4 kata kadar (4 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde:
Bitişik nizamda: (6.00) metreden,
Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (6.00) metreden,
Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (6.00) metreden,
az olamaz.
2) 9 kata kadar (9 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde:
Bitişik nizamda: (9.00) metreden,
Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi toplamı + (9.00) metreden,
Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9.00) metreden,
az olamaz.
3) 10 veya daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde:
Bitişik nizamda: (12.00) metreden,
Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (12.00) metreden,
Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (12.00) metreden,
az olamaz.
b) Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde:
1) Bitişik nizamda: (5.00) metreden,
2) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (5.00) metreden,
3) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (5.00) metreden,
az olamaz.
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c) Sanayi bölgelerinde, 30.00 metreden az olamaz.
ç) Akaryakıt istasyonlarında 40.00 metreden az olamaz.
d) Konut dışı kentsel çalışma alanlarında, 40.00 metreden az olamaz.
e) Bu fıkradaki ölçülerin tespitinde, köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındaki

yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.
(3) Parsel derinlikleri:
a) Konut ve ticaret bölgelerinde:
1) Ön bahçesiz nizamda: (13.00) metreden,
2) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (13.00) metreden,
az olamaz.
b) Ticaret bölgelerinde (Yalnız 1 katlı dükkân yapılması halinde):
1) Ön bahçesiz nizamda: (5.00) metreden,
2) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (5.00) metreden,
az olamaz.
c) Küçük sanayi bölgelerinde:
1) Ön bahçesiz nizamda: (6.00) metreden,
2) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (6.00) metreden,
az olamaz.
ç) Sanayi bölgelerinde, 30.00 metreden az olamaz.
d) Akaryakıt İstasyonlarında 40.00 metreden az olamaz.
e) Konut dışı kentsel çalışma alanlarında, 40.00 metreden az olamaz.
(4) Parsel alanları, konut dışı kentsel çalışmaları alanlarında 2000 m2’den az olamaz.
(5) Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalarda, yeni veya ilave yapı

ruhsatı düzenlenemez.
(6) Köşe başı ve iki yola cepheli ara parsellerde; en az bir yönde minimum parsel ge-

nişliği ve derinliği şartı aranır.
İfraz ve tevhit
MADDE 7 – (1) Parselasyon planı bulunan yerlerde, daha sonra plan değişikliği veya

revizyonu yapılması halinde bu planlar ile belirlenen; umumi hizmet alanına isabet eden ta-
şınmazlar ile imar istikameti önünde kalan donatı alanları, kamu eline geçmeden tevhit ve ifraz
yapılamaz.

(2) Bir imar adasında, mevzuatına uygun binalar dikkate alınarak ve yeni inşa edilecek
binaların şematik konumu çizilerek ada bazında etüt yapılıp, ada içindeki parsel dağılımının
yapıların estetiği ve sokak siluetini bozmayacak şekilde olduğu idarenin ilgili birimince belir-
lenmeden, ifraz ve tevhit işlemi yapılamaz.

(3) Mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar parsellerinde; maliklerden bi-
rinin talebi üzerine veya doğrudan, parsel maliklerine kendi aralarında anlaşmaları için yapılan
tebliğden itibaren üç ay içerisinde maliklerce anlaşma sağlanamaması halinde, resen tevhit ve
fiili duruma göre ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkilidir.

(4) İmar planı ile mahreç aldığı yolu kapanan ve imar adası ortasında kalan, yola cephesi
bulunmayan parseller ifraz edilemez.

(5) İmar planı ile kapanan yollar nedeniyle yola cephesi olmayan parsellere, imar yoluna
cephe sağlayacak şekilde arazi düzenlemesi yapılmadan kapanan yollar, ifraz ve tevhide konu
edilemez veya ayrı bir parsel olarak değerlendirilemez.

(6) Taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet alanlarında bulunan sıhhi ve jeolojik mah-
zurları olan veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arz etmesi yüzünden imar planlarına veya ilgili
idarelerce hazırlanmış veya onaylanmış raporlara göre yapı yapılması yasaklanan alanlar ifraz
edilemez, bu gibi yerlerde arazi takviyesine matuf tesisler harici yapı yapılamaz. Ancak;
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a) Sadece bir kısmı yapılaşmaya yasaklanan alanda kalan parsellerin yapılaşmaya uygun
kısımları,

b) Bu fıkradaki nedenlerle ağaçlandırılacak alan olarak gösterilen alanlarda kalan par-
sellerin yasaklamaya tabi olmayan kısımları,

c) İmar planlarında özel mülkiyet içinde kalıp tarım yapılacak alanların yasaklamaya
tabi olmayan kısımları Tarım ve Orman il müdürlüğünün görüşü alınarak,

ifraz edilebilir.
(7) Kademe hattı belirlenen yerlerde imar planında aksine bir hüküm yoksa ifraz ve

tevhit zorunlu değildir. Ancak kademe hattı belirlenen imar parsellerindeki ifraz ve tevhit ta-
lepleri kademe hattı dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(8) Çeşitli kamu ve hizmet tesislerinin yapılması için gereken kamulaştırmalar yüzün-
den bu hizmet ve tesisler için lüzumlu parçalara ayrılmasını sağlamak üzere yapılacak ifrazlar
bu Yönetmelikteki ifraz şartlarına tabi değildir.

(9) Aynı yapı nizamı ve kullanım kararına sahip parsellerin tevhit edilmeleri halinde
uygulama imar planında; tevhit sonrası elde edilen parselin taban alanı ve katlar alanı, tevhit
öncesi parsellerin ayrı ayrı hesaplanan taban alanları ve katlar alanları toplamını geçemez. Plan
üzerinde ölçüsü belirlenmiş blok nizamında olan parsellerin tevhidi halinde, tevhit öncesi par-
sellerin blok ölçüsü ile belirlenmiş inşaat alanı hakları toplamı aşılamaz.

(10) Yapı nizamı veya kullanım kararı birbirinden farklı parseller ile imar planında ifraz
hattıyla birbirinden ayrılan parseller tevhit edilemez.

(11) İmar adasındaki aynı veya farklı yapı nizamı bulunan parsellerin bahçelerinin daha
etkin kullanabilmesi amacıyla; ilgili parsel maliklerinin muvafakati alınmak, her bir parsel
sınırı korunmak ve bu sınırlara göre planda verilen yapılaşma koşulları ayrı ayrı uygulanmak
kaydıyla, tevhit koşulu olan kot ve cephe sınırlamalarına bakılmaksızın ve parseller tevhit edil-
meksizin vaziyet planı idarece onaylanarak ve tapuda beyanlar hanesine şerh düşülerek açık
veya tamamen gömülü olmak ve dilatasyonla ayrılmak kaydıyla kapalı, ortak otopark uygula-
ması yapılabilir.

(12) Aynı yoldan cephe alan ve aralarında 3.50 metre ve daha fazla kot farkı bulunan
imar parsellerinin tevhidi halinde parsellerin bitiştiği sınırda bu Yönetmeliğe göre kademe ya-
pılması ve kat adedinin ve bina yüksekliğinin, her kademenin kendi içinde değerlendirilmesi
zorunludur.

(13) Maliklerinin talebi üzerine mevcut bitişik parsellerde, uygulamayı kolaylaştırmak
ve birbirleri ile olan sınırlarının düzeltilmesine yönelik ifraz ve tevhit işlemlerinde, parsel sayısı
değiştirilmemek kaydıyla, bu Yönetmelikte bahsedilen asgari ifraz şartları aranmaz.

(14) Uygulama imar planı ile farklı kat adedi veya yükseklik getirilmiş imar parselleri
tevhit edildiği takdirde tevhit edilen parsellere verilen yükseklik değerleri aşılamaz, tevhit edi-
len parsellerin kesiştiği sınırda plan kararına uygun kademe yapılır.

Parsele ilişkin hükümler
MADDE 8 – (1) Parselasyon planına göre müstakil yapı yapılmasına müsait tapuya

tescilli imar parseli oluşması ve mülkiyet değişikliği olmaması halinde; yapılaşma için, parse-
lasyon planının tamamının tapuya tescil şartı beklenmez.

(2) Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalar mevzuat hükümlerine
göre yapı yapılmasına müsait hale getirilinceye kadar veya bu mümkün olmadığı takdirde ka-
mulaştırılıncaya kadar, bu parsellerdeki mevzuatına uygun yapılmış mevcut yapıların olduğu
gibi kullanılmasına, tadilatına veya imar planına aykırı olmamak kaydıyla işlev değişikliğine
izin verilir.

(3) Tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parçası plan ve bu
Yönetmelik hükümlerine göre yapı yapılmasına müsait olmayan arsalar, kamulaştırılıncaya
kadar sahipleri tarafından olduğu gibi kullanılmaya devam olunur.
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(4) İki tarafında imar planı ve mevzuatına aykırı olmamak şartı ile yapılmış bina veya
bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafında plana göre tespit edilmiş bir yol bulunması ha-
linde, müstakil kalan ve asgari parsel büyüklüklerine uymayan parsellere; fen, sanat ve sağlık
kuralları ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun yapı yapılmasına idarenin ilgili biri-
mince ada bazında değerlendirme yapılarak izin verilir.

(5) İmar planında yapı nizamı belirlenmeyen hallerde ayrık nizam uygulanır.
(6) Bitişik ve blok nizam parsellerde; ada içindeki istisnai derinlikteki bir parselde ya-

pılacak binanın ada içi boşluğu bölücü nitelikte yapılaşmasına izin verilmez.
(7) Köşe başına rastlayan bitişik nizam parsellerde; bina derinliği parselin yüz aldığı

yollar üzerindeki komşu parsellere verilecek derinliklere göre belirlenir. Ada köşesindeki par-
sellerde; yapı adasında bu yollara göre verilen bina derinlikleri ile oluşan ada içi boşluğu devam
edecek şekilde, diğer yönden de kat adedine bağlı olarak belirlenecek bahçe mesafesi bırakıl-
mak kaydıyla yapı izni verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yapılaşmaya İlişkin Hükümler

Yol genişliklerine göre bina kat adetleri
MADDE 9 – (1) 1/10/2017 tarihinden önceki mevcut uygulama imar planlarında kat

adetleri veya bina yükseklikleri belirtilmemiş parsellerde;
a) Bina yükseklikleri, 30 uncu maddede katın bulunduğu konuma göre ayrı ayrı belir-

tilmiş olan azami kat yüksekliklerinin aşağıda belirtilen kat adetleri ile çarpımı ile bulunan top-
lam yüksekliği aşmamak üzere belirlenir:

b) Bu maddenin uygulanmasındaki yol genişlikleri, parselin ön cephesinde yer alan yo-
lun planda belirtilen genişliği veya planda belirtilmemiş ise ön bahçe, yeşil alan, refüj, meydan,
otopark, demiryolu, su kanalı gibi unsurları içermeyen yolun genişliği esas alınır ve yollardaki
kısmi genişleme ve daralmalar yol genişliğine dahil edilmez.

c) Kat adetleri, binanın kot aldığı noktaya göre hesaplanır. Ancak artan kat yüksekli-
ğinden faydalanılmak suretiyle binanın hiç bir cephesinde bodrum katlar hariç kat sayısı artı-
rılamaz. İmar planlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin birbirlerine tah-
villerinde veya neye tekabül ettiklerinin tespitinde bu esaslar ile binanın kot aldığı noktaya en
fazla 1.2 metre eklenmek suretiyle belirlenen subasman kotu dikkate alınır.

ç) Bu maddede belirlenen bina yükseklikleri; herhangi bir abideyi veya muhafazası ge-
reken tarihi ve mimari bir eserin görünüşünü bozması halinde, Kültür Varlıklarını Koruma Ku-
rulu kararına göre azaltılabilir.

Yol profillerinin hazırlanmasına ilişkin esaslar
MADDE 10 – (1) Yol profillerinin hazırlanması ve onayına ilişkin esaslar şunlardır:
a) İmar uygulaması sonucu yeni oluşan veya mevcut haliyle ham olan yolların en ve

boy kesitleri, arazi ölçümü ile belirlenen siyah kotlara göre belediyesince hazırlanır ya da ha-
zırlatılır.
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b) Yol profilinde yer alan kırmızı kotlar; daha önce hazırlanan en ve boy kesitlerdeki
siyah kotlara göre yolun başlangıç ve bitişinin bağlandığı yolların kırmızı kotları dikkate alı-
narak kazı ve dolgu miktarları da en az olacak şekilde belediyesince belirlenir.

c) Yol profilleri, yol genişliği ve uzunluğu gibi özellikler dikkate alınarak uygun ölçekte
çizilir ve numara verilerek belediyesince onaylanır.

ç) İlçe belediyelerince onaylanan yol profilinin bir sureti Büyükşehir Belediyesine, Bü-
yükşehir Belediyesince onaylanan yol profilinin bir sureti ise ilgili ilçe belediyesine gönderilir.
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yol/yollar için ilçe belediyesince profil hazırlan-
ması ya da hazırlatılması durumunda Büyükşehir Belediyesinin onayı alınır.

Binalara kot verilmesine ilişkin esaslar
MADDE 11 – (1) İmar planlarında aksine bir hüküm bulunmaması halinde yoldan kot-

landırma esastır.
(2) Kot alınan noktanın tespitinde, sokağa cepheli diğer parsellerdeki mevcut teşekkülün

subasman kotları, gabarileri ve bu sokağa (yola) bakan yüzleri için konuma dayalı olarak ve
uygun ölçekte ilgili idaresince hazırlanan sokak silueti dikkate alınır.

(3) Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda, arazi yapısına ve yollara uyum-
lu kotlandırma yapmak için, ilgili idarenin imar birimince onaylanacak vaziyet planına göre
her bina için kendisine yakın yoldan veya tabii zeminden kotlandırma yapılır.

(4) Viyadük, köprü gibi parsele giriş çıkış yapılamayan yerlerden, parklardan ve parsele
bitişik olmayan yollardan binalara kot verilemez.

(5) Tabii zeminden kotlandırma ile kademelendirme işlemlerinde ada bazında değer-
lendirme yapılır.

(6) Parselin tabii zemininin yol seviyesinden 3.00 m. yüksek veya alçak olması veya
yoldan itibaren çok meyilli olması, aynı parselde farklı arazi kotları olması, aynı ada veya
parsel içinde kat adetlerinin veya yapı düzeninin farklı olması veya farklı bahçe mesafeleri ne-
deniyle kot alma noktalarının değişmesi, birden fazla yapılaşma olan parsellerdeki kitlelerin
kot alma noktalarının belirlenmesi gibi hallerde, gerek yoldan kotlandırma gerekse tabii ze-
minden kotlandırma işlemleri ve kademe uygulamalarında mevcut yapılaşma dikkate alınarak
nasıl kot verileceği ve kademelendirmeye ilişkin esaslar yapı adasının tamamı etüt edilerek
idarenin ilgili birimince belirlenir. Adadaki tüm uygulamalarda idarenin ilgili birimi tarafından
onaylanan ada etüdüne uyulur.

Yoldan kotlandırma
MADDE 12 – (1) Genel olarak yoldan kotlandırılan binalara, parselin cephe aldığı yo-

lun kırmızı kotuna göre ve yolun yüksek tarafına rastlayan bina kenarı hizasındaki tretuvar üst
seviyesinden kot verilir.

(2) Tretuvar seviyesi, kırmızı kota göre belirlenen yol seviyesinin 0.18 metre üstü olarak
kabul edilir.

(3) Kotlandırma yapılması için, yolun yapımının tamamlanmış olması veya yol profi-
linin onaylanarak kırmızı kot çalışmasının yapılması zorunludur.

(4) Henüz oluşmamış yollarda kot talebi halinde bordür/tretuvar üst seviyesi, ilgili idare
tarafından 10 iş günü içerisinde hazırlanacak projeye göre belirlenir.

(5) Parselin kot aldığı yolun eğiminden dolayı zemin kat taban kotunun kot alınan nok-
taya göre en fazla 3.50 metre yükseldiği noktalarda binalarda kademe yapılması mecburidir.
Her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür kotundan itibaren yüksekliği en çok 3.50
metre olmak zorundadır. Kademelendirme, kot aldığı noktaya göre olması gerekli saçak sevi-
yesi dikkate alınarak üst katlarda da yapılır.

(6) Kademelendirmede her kademe, cephe boyunca 6.00 metreden aşağı olamaz. Son
kademenin 6.00 metreden az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine uyulur. Ayrıca
her kademedeki bina yüksekliği imar planı ile belirlenen saçak seviyesini geçemez.
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(7) Yoldan kotlandırılan binalarda yoldan düşük olan parsellerin arka köşe noktalarının
en düşük yol kotundan 3.50 metreden daha fazla kot farkı olması durumunda bina derinliği
boyunca beşinci ve altıncı fıkralardaki kademelendirme esaslarına göre kademelendirilir.

(8) İkili blok yapılacak parsellerde kotlandırma, iki parselin birleştiği noktadaki tretuvar
üst kotundan yapılır.

(9) % 20’den fazla eğime sahip yollarda; bitişik veya blok nizam uygulanacak yerlerde
bina cepheleri toplamı 12.00 metreden düşük olan ara parsellerde bina kotları, bina köşe hiza-
larındaki en yüksek yol kotundan verilir.

(10) 40.00 metre ve altında olan bina cephe ve derinliklerinde, talep edilmesi halinde;
bu maddedeki hükümlere göre yapılması gerekli olan kademe sayısı kadar bina üst katlarında,
binanın kademe yapılması gerekli olan cephelerinden her bir kademe için bir alt kata göre en
az 3.00 metre geriye çekilmek suretiyle de kademe uygulaması yapılabilir.

Tabii zeminden kotlandırma
MADDE 13 – (1) Arazinin meyilli olması durumunda, parselin tabii zemini yoldan

yüksek ve ön bahçe mesafesi 10.00 metre veya daha fazla veya parselin tabii zemini yoldan
aşağıda ve ön bahçe mesafesi 12.00 metre veya daha fazla ise tabii zeminden kot verilir.

(2) Bina köşe kotlarının aritmetik ortalamasının yola göre 3.00 metreden yüksek veya
düşük olması durumunda, tabii zemin kotu, mevcut teşekkül de dikkate alınarak yapı adasının
tamamı etüt edilmek kaydıyla idarenin ilgili birimince belirlenir.

(3) Bir yola cepheli veya birden fazla yola cepheli olup, üzerinde birden fazla yapı ya-
pılması mümkün olan parsellerde kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak
bulunur. Ancak, yola nazaran 3.00 metreden yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu mevcut
teşekkül de dikkate alınarak, yapı adasının tamamı etüt edilmek kaydıyla idarenin ilgili biri-
mince belirlenir.

(4) Tabii zeminden kotlandırmada, ± 0.00 kotu binanın köşe kotlarının aritmetik orta-
laması alınarak bulunur.

Köşe başı parsellerde kotlandırma
MADDE 14 – (1) Köşe başı parsellerde;
a) Parselin cephe aldığı yollardan yüksek olanına göre kot verilir.
b) Bu binalarda 12 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarındaki esaslara göre cepheleri

ve derinlikleri boyunca kademelendirme yapılarak düşük kottaki yol için belirlenen bina yük-
sekliklerine uyulur.

İki yola bakan ara parsellerde kotlandırma
MADDE 15 – (1) Parselin cepheli olduğu yollar arasında kot farkı bulunması halinde

düşük kottaki yol ve yüksek kottaki yolun siluetleri açısından ilgili idaresince değerlendirilerek
kotlandırma yapılır.

(2) Bu binalarda 12 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarındaki esaslara göre cephe-
leri ve derinlikleri boyunca kademelendirme yapılır.

Bahçe tesviyelerine ilişkin esaslar
MADDE 16 – (1) Tabii zemin veya tabii zemin kotuna göre düzenlenmiş tesviye zemin

hiçbir şekilde bağımsız bölüm oluşturmak maksadıyla hafredilemez.
(2) Yol cephelerinin otopark olarak düzenlenmesi halinde otopark alanları yol kotuna

göre tesviye edilir.
(3) Ön, yan ve arka bahçeler ile kademelerin, birbiri ile veya yol ile bağlantısını sağla-

yacak merdiven veya rampa düzenlenir.
(4) Bahçe tesviyelerinde oluşacak kademelerde çevre binaların, parseldeki binanın ve

bahçelerdeki yaşam alanlarının güvenliğini sağlayacak şekilde, teraslama, istinat duvarı ve
benzeri uygulamalar mühendislik esaslarına göre projelendirilerek yapılır.

(5) Bahçe tesviyelerinde engelliler için erişilebilirlik standartlarına uygun düzenleme-
lerin yapılması zorunludur.
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(6) Bahçe girişinden bina girişine kadarki güzergâhta yer alan eğimlerin %5’ten fazla
olması durumunda öncelikle 32 nci maddede yer alan ölçü ve özelliklerde rampa düzenlenir.
Rampa yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda erişilebilirlik mevzuat ve standartlarına
uygun diğer tedbirler alınır.

(7) Bir parselde birden fazla yapının bulunduğu veya birden fazla parselin bütünleşik
olarak projelendirildiği durumlarda; otopark giriş çıkışlarının, yaya sirkülasyonunun ve engel-
lilerin erişilebilirliğinin sağlanması kaydıyla, parsel sınırı ile bina cephesi arasında kalan kı-
sımlar ile binalar arasında kalan kısımlardaki bahçe tesviyeleri, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu mad-
delerde yer alan hükümler dikkate alınarak idarenin ilgili birimince tespit edilir.

Ön bahçelerin tesviyesi
MADDE 17 – (1) Yoldan kot alan parsellerde;
a) % 15’ten daha az eğimli bir yola cephesi bulunan parsellerin yol cephesinde, parsel

sınırı ile bina cephesi arasında kalan kısımlar komşu parsel sınırına kadar yol eğimine göre
kaldırım seviyesinde tesviye edilir.

b) % 15'ten fazla eğimli bir yola cephesi bulunan parsellerde, parsel sınırı ile bina cep-
hesi arasında kalan kısım, yaya kaldırımı ile uyumlu olmak ve kademeler arasında en çok 0.15
metre kot farkı olmak üzere tesviye edilir.

(2) Bina yol cephe hatları ile yollar arasında kalan bahçeler yola doğru en fazla % 2
meyil verilerek tesviye edilir.

(3) Köşe başı parsellerin yol cepheleri bina cephe hattı boyunca, komşu parsel sınırına
kadar yaya kaldırımı eğimince tesviye edilir.

(4) Otopark giriş eğimleri, istinat duvarı, korkuluk ve benzeri gerekli güvenlik tedbirleri
alınmak ve ilk 3.00 metresi %7 eğimi geçmemek kaydıyla parsel sınırından itibaren başlatıla-
bilir.

(5) Otopark rampaları ön bahçe boyunca yola paralel yapılamaz.
(6) Tabii zeminden kotlandırılan parsellerin ön bahçelerinde, engellilerin erişilebilirli-

ğini sağlayacak şekilde kademeler halinde ya da merdiven, rampa biçiminde düzenlenmesi
esasına uyularak yapılacak tesviye işlemleri idarenin ilgili birimince tespit edilir.

Yan bahçelerin tesviyesi
MADDE 18 – (1) Arka bahçe tesviye kotunun ±0.00 kotundan düşük olduğu durum-

larda; yan bahçelerde, ön ve arka bahçeler arasında uyum sağlayacak şekilde ve hiçbir biçimde
arka bahçe tesviye kotunun altına inilmemek koşuluyla tesviye yapılabileceği gibi kademelen-
dirme de yapılabilir.

(2) Arka bahçe tesviye kotunun ±0.00 kotundan yüksek olduğu durumlarda; yan bah-
çelerde, ön ve arka bahçeler arasında uyum sağlayacak şekilde ve hiçbir biçimde ±0.00 kotunun
altına inilmemek koşuluyla tesviye edilebileceği gibi kademelendirme de yapılabilir.

(3) Birbirinden farklı kotlardaki yollardan cephe alan köşe başı parsellerde; yan bah-
çelerdeki en düşük kot seviyesinin altına düşülmemek şartıyla, ön bahçelere uyumlu tesviye
yapılmasında idarenin ilgili birimi yetkilidir.

Arka bahçelerin tesviyesi
MADDE 19 – (1) Tabii zemini ±0.00 kotunun üstündeki arka bahçe zemininin bu kota

kadar kazılması esastır. Ancak, kayalık zeminlerde veya parsel arka sınırındaki ortalama tabii
zeminin +2.00 kotundan yukarıda olması halinde, gerekli önlemler alınarak bina arka cephe-
sinden itibaren 3.00 metrelik şeridin tesviyesi ile yetinilir.

(2) Tabii zemin kotu ±0.00 kotunun altında kalan arka bahçelerde bina köşelerinden en
düşük kottakinin seviyesine kadar kazı yapılabilir. Parselin en düşük arka köşe noktası ile bi-
nanın en düşük arka köşe noktası arasındaki kot farkının 1.00 metreden fazla olması durumun-
da, bina arka cephesinden 3.00 metreden itibaren kademelendirme yapılabilir.
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(3) Arka bahçelerde 2.00 metreden fazla olmamak ve (±0.00) kotunu geçmemek koşu-
luyla dolgu yapılabilir.

Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları
MADDE 20 – (1) Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşullarına ilişkin

olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi uygulanır.
Taban alanı
MADDE 21 – (1) Taban alanına ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 20 nci

maddesi uygulanır.
Katlar alanı
MADDE 22 – (1) Katlar alanı; bodrum kat, asma kat, çatı arası piyesi ve açık/kapalı

çıkmalar dâhil, kullanılabilen bütün katların, katlar alanına dâhil edilmeyen alanları çıktıktan
sonraki alanları toplamıdır. Kullanılabilen alanlar deyiminden; konut, işyeri, eğlence ve din-
lenme yerleri gibi oturmaya, çalışmaya, eğlenmeye, dinlenmeye veya ibadet etmeye ayrılan
alanlar anlaşılır.

(2) Tamamen toprağın altında kalması nedeniyle; 23 üncü madde uyarınca emsal hesa-
bına konu edilmeyen alanlar ile kat adedine konu edilmeyen katların hiç bir cephesi kazı ve
tesviye yapılarak açığa çıkarılamaz.

(3) Emsal hesabına dâhil edilmeyen alanlar, proje değişikliği ile imar planındaki veya
bu Yönetmelikle belirlenen emsal değerini aşacak şekilde emsal hesabına konu alan haline ge-
tirilemez, müstakil bağımsız bölüm haline dönüştürülemez ve kat mülkiyeti tesis edilemez.

(4) Uygulama imar planında emsal verilmeyen parsellerde katlar alanı, planla veya bu
Yönetmelikle belirlenen; taban alanı katsayısı ile kat adedinin çarpılmasıyla hesaplanır.

Katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen kullanımlar
MADDE 23 – (1) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin sekizinci fık-

rasında belirtilen esaslar dâhilinde;
a) Emsal ve % 30 hesabına dahil olmayan alanlar;
1) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu

olan, korunumlu ya da korunumsuz normal merdiven dışındaki yangın merdiveni ve korunumlu
koridorun asgari ölçülerdeki alanı ile yangın güvenlik holünün 6 m²’si,

2) Son katın üzerindeki herhangi bir kullanıma konu edilmeyen ortak alan niteliğinde
teras çatılar,

3) Yapının ihtiyacı için bahçede yapılan açık otoparklar,
4) Konferans, spor, sinema ve tiyatro salonları gibi özellik arz eden umumi yapılarda

düzenlenmesi zorunlu olan boşluklar,
5) Alışveriş merkezlerinde yapılan atrium boşluklarının her katta asgari ölçülerdeki alanı,
b) Bodrum katlarda yapıldığı takdirde Emsal ve % 30 hesabına dahil olmayan alanlar;
1) Zorunlu otopark alanları,
2) Sığınak, asansör boşlukları, merdivenler, bacalar, şaftlar, ışıklıklar, ısı ve tesisat alanları,

yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, kömürlüklerin ilgili mevzuat, standart ya da bu
Yönetmeliğe göre hesap edilen asgari alanları,

3) Ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilatın konutlarda 150 m²’si, konut dışı ya-
pılarda 300 m²’si,

4) Bütün cepheleri tamamen gömülü olmak ve ortak alan niteliğinde olmak kaydıyla;
otopark alanları ve (c) bendinde belirtilen tamamen gömülü ortak alanlar,

5) Ticari amaç içermeyen, ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanlarının ve çocuk ba-
kım ünitelerinin toplam 100 m²’si,

c) % 30 hesabı dahilinde Emsal harici olan alanlar;
1) Tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin seviyesindeki veya bu seviyenin altındaki

avlular, iç bahçeler,
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2) Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği ta-
şımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmayan, bahçe alanının %20’sini geç-
meyen; kameriye, pergola, sundurma ve süs havuzu,

3) 6 m²’yi geçmeyen kontrol veya bekçi kulübeleri,
4) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin gerekli gördüğü, asgari öl-

çülerde ve adetlerde yapılan yangın güvenlik holleri,
5) Asgari ölçülerdeki; asansör boşlukları, ışıklıklar, çöp ve atık ayrıştırma bacaları, hava

bacaları ve şaftların subasman seviyesinin üstündeki kısımları,
6) Binaya ait yağmur suyu toplama havuzu, evsel atık ve geri dönüşüm hazneleri,
7) Akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları hariç olmak üzere kanopiler ve arkatlar,
8) Güneş panellerinin temel ve kaidesi haricindeki kısımları,
9) Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgâr kesici cam panellerle kapa-

tılmış olsa dahi açık oturma yerleri,
10) Bu Yönetmelik uyarınca yapılması zorunlu olan kapıcı dairelerinin toplam 70 m2’si,
11) Atrium ve galeri boşlukları,
12) Konut dışı kullanımlarda, bodrum kat haricinde diğer katlarda yapılan ortak alan

niteliğindeki mescit ve müştemilatın 200 m2’si,
13) Bodrum kat haricinde diğer katlarda yapılan bina için gerekli minimum sığınak alanı,
14) Konut dışı kullanımlarda; bodrum kat haricinde diğer katlarda yapılan ticari amaç

içermeyen, ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanları ve çocuk bakım üniteleri,
15) Bodrum kat haricinde diğer katlarda yapılan otopark alanları,
16) Yapı yüksekliği 60.50 metreden fazla olan binalar ile özelliği gereği tesisat katı

oluşturulması zorunlu binalarda sadece tesisat için oluşturulan tesisat katları,
17) Bina veya tesise ait olan ısıtma, soğutma, tesisat alanı, su sarnıcı, havalandırma sis-

temleri ve enerji verimliliği sistemlerinin bulunduğu alanlar, arıtma tesisi, gri su toplama ha-
vuzu, yakıt ve su depoları, silolar, trafolar, jeneratör, asansör, makine dairesi, ısı merkezi, enerji
odası, kömürlük, eşanjör ve hidrofor bölümleri,

18) Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlar ile kısmen açığa çı-
kan yol cephesi haricindeki bodrum katlarda yer alan, tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan,
bir bağımsız bölümün eklentisi olmayan, ticari amaç içermeyen, sadece binada oturanların kul-
lanımına yönelik, toplamda emsal hesabına konu alanın % 5’ini ve 1000 m2’yi geçmeyen ortak
alan niteliğindeki yönetim ve toplantı odaları ile spor ve sosyal mekânlar,

19) Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlarda yer alan, tek ba-
şına bağımsız bölüm oluşturmayan, bağımsız bölüm net alanının %50’sini geçmeyen depo
amaçlı eklentiler,

20) Balkonların 1.50 m. genişliğindeki kısımları, kat ve ara sahanlıkları dâhil açık veya
kapalı merdiven evi,

katlar alanına dâhil edilmez.
Bahçe mesafeleri
MADDE 24 – (1) Uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda

bahçe mesafeleri;
a) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri ile umumi hizmet alanları ve

diğer kamusal alanlara komşu olan bahçe mesafeleri en az 5.00 metredir.
b) Yan bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.
c) Arka bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.
ç) Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bod-

rum katları da dâhil, dörtten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için 0.50 metre ar-
tırılır. Bu hüküm parsellerin park alanına komşu cephelerinde uygulanmaz.
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d) Yan ve arka bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi o cephede kıs-
men veya tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalan katlar hariç diğer katların
toplam yüksekliğinin üçe bölünmesi ile bulunur. 2.50 metreyi aşan artık değerler 1 kat adedine
tekabül eder.

e) Bina yüksekliği hesabında, arkasında kullanılan hacim oluşturulmamış istinat du-
varları yükseklik hesabına dâhil edilmez.

f) Bu Yönetmelikte yer alan kat adedine bağlı olarak yan ve arka bahçe mesafelerinin
0.50 metre arttırılmasına ilişkin hükümler yapıda bulunan her katta ayrı ayrı değerlendirme
yapılarak da uygulanabilir.

g) Uygulama imar planında aksine bir açıklama getirilmediği takdirde, binanın tabii
zemin veya tesviye edilmiş zemindeki en düşük kottaki görünen yüksekliği 60.50 metre veya
daha fazla ise; ön, yan ve arka parsel sınırından en az 15.00 metre çekilmek durumundadır.
60.50 metre yükseklikten sonra artan her kat için ön, yan ve arka bahçe mesafelerine 0.50 metre
ilave edilir.

ğ) Çok yüksek yapı, az katlı bir ana kitle üzerinde yükseliyorsa, parsel sınırı ile ana kit-
lenin parsele en yakın noktası arasındaki mesafe 10.00 metreye kadar düşürülebilir. Ana kitle
yüksekliği dâhil yapı yüksekliğinin 60.50 metre olması durumunda yükselen blok ile parsel sı-
nırı arasındaki mesafe en az 15.00 metre olup 60.50 metre yükseklikten sonra artan her kat için
bu mesafeye 0.50 metre ilave edilir. Bu maddede ifade edilen ana kitle; en fazla 5 katlı olup
kat adedi binanın en düşük kottaki cephesi esas alınarak belirlenir. Bir parselde birden fazla
60.50 metre yükseklikte bina yapılması halinde binalar arasındaki mesafe, 20.00 metre olup,
60.50 metre yükseklikten sonra ilave her 3.00 metre yükseklik için bu mesafeye 0.50 metre
ilave edilir. Bu fıkraya göre fazladan bırakılması gereken çekme mesafeleri bir veya birkaç kat
birlikte etüt edilerek binada kademelenme yapılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

h) Bir parselde az katlı ana bir kitle üzerinde birden fazla yükselen bloklar tertiplenmesi
halinde, bloklar arasında en az yapının ana kitlesi üzerinde kalan bölümlerinin yüksekliklerine
göre bu Yönetmelikte belirlenen iki bina arasındaki yan bahçelerin toplamı kadar mesafe bıra-
kılmak zorundadır.

(2) Tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak ve parsel sınırları dışına taşma-
mak kaydıyla, ön bahçe statüsünde olmayan yan ve arka bahçe mesafelerinde su deposu, oto-
park ve mevzuatı gereğince zorunlu miktardaki sığınaklar yapılabilir. Ayrıca ön bahçelerde de
tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında; parsel sınırına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak
şartıyla ön bahçe mesafesinin yarısına kadar zorunlu otoparklar yapılabilir. Ancak sit alanları
ve özel çevre koruma alanlarında, koruma amaçlı uygulama imar planı hükümlerine uyulur.

(3) Ön bahçe mesafesi 7.00 metreye çıkarılmak kaydıyla, bina cephesinden itibaren
2.00 metre dışında kalan kısım ön bahçede açık otopark yapılabilir.

(4) Ön, yan ve arka bahçelerde; kapalı mekân oluşturmayan ve tüm cepheleri açık, katlı
olmayan, bağımsız bölüm veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, tabii veya tes-
viye edilmiş zemin üzerine;

a) Kameriye,
b) Pergola,
c) Süs havuzu,
ç) Çocuk bahçeleri,
d) Bina giriş köprüleri,
e) Oyun ve sportif amaçlı bahçe düzenlemeleri,
f) İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine göre

düzenlenen ayaklı pano ve totemler,
g) Giriş takları,
yapılabilir.
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(5) Ön, yan ve arka bahçelerde güvenlik kulübesi yapılabilir.
(6) Konut, konut+ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor parsellerinin bahçe me-

safelerinde, binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın her 15.00 m2’si için bir ağaç
dikilir. Parselin ağaç dikimine uygun olmaması halinde bu fıkrada belirtilen şarta göre hesap-
lanan sayıda ağaç, ilgili idarenin uygun göreceği, imar planlarında kamunun kullanımına ay-
rılmış bir alana dikilir. Uygulama yapılacak adalarda/parsellerde mevcut korunabilecek ağaçlar
gerekli olan ağaç sayısından düşülür. Adasında/parselinde bahçe/çevre düzenlemesi yapılmamış
ve gerekli sayıda ağaç dikilmemiş binalara yapı kullanma izni verilmez.

(7) Mevzuat değişikliği veya yapıdaki kat veya alan artışları nedeniyle asansör yapıl-
ması zorunlu hale gelen mevcut yapılara ilişkin ilave veya tadilat ruhsatı taleplerinde; bina
içinde yapılacak tadilatlarla asansör tesis edilememesi halinde, engellilerin de erişiminin sağ-
lanabilmesi için ön, yan ve arka bahçe mesafeleri içinde parsel sınırına en az 1.50 metre mesafe
bırakılmak kaydıyla asgari ölçülerde panoramik asansör veya ulaşılacak katın yüksekliğinin
uygun olması halinde 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınarak mekanik kaldırma iletme
platformu yapılabilir.

(8) Eksik katlı yapı ruhsatı taleplerinde, uygulama imar planında belirlenen veya uy-
gulama imar planında belirlenmemişse, bu Yönetmelikteki kat adedi veya bina yüksekliğine
göre bu Yönetmelik ile belirlenen bahçe mesafelerine uyulur.

Bir parselde birden fazla bina yapılması
MADDE 25 – (1) Uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa bu Yönetmeliğin

bahçe mesafeleri ile ilgili hükümlerine uyulması kaydı ile bir parsele, birden fazla bina yapı-
labilir.

(2) Bir parselde birden fazla binanın projelendirilmesi halinde, binalar arası mesafe her
binanın yüksekliğine göre belirlenecek olan iki yan bahçe mesafesinin toplamı kadardır.

(3) Maliklerin talebi halinde, tapu idareleri aynı kullanım kararını ve yapı nizamını haiz
imar parsellerini imar adası içinde tevhit ederek yeni elde edilen imar parselleri üzerinde yatay
kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis ederler.

Eksik katlı bina yapılması
MADDE 26 – (1) Planla veya bu Yönetmelikle belirlenen kat adedine veya bina yük-

sekliğine uygun olarak bahçe mesafesi bırakılmak ve ilgili idarenin uygun görmesi, üçüncü ve
dördüncü fıkralarda belirtilen koşullar sağlanmaksızın ilave kat yapılamayacağının ilgilisine
tebliğ edilmesi kaydıyla daha az katlı bina yapılabilir. Uygulama imar planlarında bu uygula-
manın yapılmasına ilişkin hüküm olması halinde, ilgili idarenin uygun görmesi koşulu aran-
maz.

(2) Eksik katlı yapılan binalarda yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve enerji kimlik
belgesi yapılan kısım için düzenlenir. Daha sonradan tamamlanmak istenmesi halinde, yürür-
lükteki plan ve mevzuat hükümlerine uygun olarak ilave ruhsat ve binanın tamamı için enerji
kimlik belgesi düzenlenmesi zorunludur.

(3) Eksik katlı binalara imar planına aykırı olmamak koşuluyla kat ilavesi yapılabilmesi
için; temel ve statik çözümlerin, yangın tedbirlerinin, enerji verimliliğinin, plan ve bu Yönet-
melikte gösterilen azami yüksekliğe uygun olması; otopark, sığınak, merdiven, asansör yeri,
ışıklık ve diğer yapı elemanlarının da plan ve bu Yönetmelikte gösterilen azami yüksekliğe
göre hesaplanması ve bırakılması zorunludur.

(4) Eksik katlı inşa edilen binanın mevcut haliyle veya tadilat yapılarak yürürlükteki
plana ve mevzuata uygunluğunun sağlanamaması halinde bina yıkılmadan kat ilavesi yapıl-
masına izin verilmez.

(5) Eksik katlı binalara yapılacak ilavelerde fenni mesuliyet, temel ve statik hesapları,
yangın tedbirleri ve enerji verimliliği konuları da dâhil mevcut yapı ve ilave yapılan kısımları
kapsayan teknik rapor düzenlemek suretiyle yapı denetim kuruluşlarınca üstlenilir.
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Yapılaşmada idarenin yükümlülükleri
MADDE 27 – (1) İdareler sorumluluk ve tasarrufundaki kamu malı olarak terkinli yer-

ler üzerinde; ulaşım denetim noktaları, muhtarlık, taksi durağı, su, doğalgaz, otobüs bileti, elek-
trik faturası ve benzeri tahsilat ve satış üniteleri, kamu ihtiyacına yönelik sondaj kuyusu, terfi
istasyonu ve benzeri tesisler, emlak, tabela, vergi tahsilat merkezleri ve benzeri kamu hizmeti
veren birimler, mescit, taziye evi, kan merkezi, 112 acil ambulans istasyonu gibi kamuya ait
sağlık birimleri, turizm, tanıtma, danışma, bilgi edinme, kültür, sanat, kermes ve benzeri sos-
yokültürel amaçlı sökülüp takılabilir geçici yapılar, sosyal hizmet amaçlı dernek, vakıf ve ben-
zeri tüzel kuruluşlara ücretsiz verilecek teşhir ve satış reyonları, belediye ve şirketlerinin kendi
tesislerinde veya kurslarında ürettikleri her türlü ürünlerin satış ve teşhir stantları gibi kamu
hizmetlerine yönelik geçici tesisler, ancak tarihi ve doğal dokuyu bozmayacak, trafiği olumsuz
etkilemeyecek, civar binaların görüşünü kapatmayacak, bina girişlerini engellemeyecek şekilde
söz konusu yerin karakterini muhafaza etmek şartı ile yaptırılabilir.

(2) İdareler, tasarrufu altındaki meydan, yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi
yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli büfe, para çekme ma-
kinesi, anıtsal yapı, çeşme, havuz, saat kulesi, heykel, tuvalet ve benzeri tesisleri, ulaşım ve
haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, İzmir Büyük-
şehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine uyulması kaydıyla reklam
ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını ulaşımı aksat-
mayacak şekilde Türk Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak şartı ile yapar veya yap-
tırır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen tesislerden;
a) İzmir Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Sahil Şeridi, Yol, Meydan ve Yeşil Alan Yetki

ve Görev Uygulama Yönetmeliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları dahilinde
yapılacaklara, Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerinin ve Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği
Şube Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile;

b) İzmir Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Sahil Şeridi, Yol, Meydan ve Yeşil Alan Yetki
ve Görev Uygulama Yönetmeliği kapsamında ilçe belediyeleri yetki sınırları dahilinde yapıla-
caklara ise kent estetiği ve ulaşım açısından Büyükşehir Belediyesinin uygun görüşü alınarak
ilgili ilçe belediyesi Encümen Kararı ile;

izin verilebilir.
(4) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenlerin ve her türlü altyapının yapımı ve kullanımı

ile bakım ve onarımı sırasında yaya sirkülasyonunun engellenmemesi, engellilerin erişiminin,
can ve mal güvenliğinin sağlanması zorunludur.

(5) Bu madde kapsamında yürütülen çalışmalarda tescilli ve tarihi yapılar ile doğal do-
kunun korunması esas alınır.

Kent estetiğinde belediye yetkisi
MADDE 28 – (1) Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları dahilinde kentin mevcut ve ya-

pılacak yapılarının estetiği ile ilgili kurallar getirmeye, çevre özelliklerine göre yapılar arasında
uyum sağlamaya, kente yakışır bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplama-
larını, bahçe duvarlarını, pergola ve benzeri kullanım şekillerini, çatı malzeme ve renklerini
ve çatı üzerinde kurulan tesislerin görünümlerinin düzenlenmesine ilişkin, ilgili meslek odala-
rının ve belediyesinin görüşünü alarak kurallar belirlemeye ve bu kuralları koordinasyon kararı
olarak tüm ilçelerde uygulamaya koymaya yetkilidir.

(2) İlgili belediyeler, binaların cephelerinin temiz ve bakımlı kalmasını sağlamak ama-
cıyla, dış cephe boya ve kaplamalarının yenilenmesi için gerekli önlemleri alır ve yapı malikini
uyarır. Belediye encümen kararı ile yapılan tebligata rağmen mal sahipleri tarafından yerine
getirilmeyen eskimiş cephe, malzeme, boya ve kaplamasının yenilenmesi iş ve işlemleri, be-
lediye tarafından yerine getirilir. Yapılan işlerin masrafı %20 fazlasıyla mal sahibinden tahsil
edilir.
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(3) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin yirmi altıncı fıkrasında be-
lirtilen yapılar için Büyükşehir Belediyesince belirlenecek usul ve esaslara göre silüet onayı
yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenemez.

(4) Mevcut ve yeni yapılacak yapılarda uydu anteni ve klima dış ünite yerlerinin, bina
cephelerinde görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde belirlenmesi ve tüm klima tesisatlarında
yoğunlaşma suyunun serbest akışını önleyecek önlemlerin alınması zorunludur.

(5) Büyükşehir Belediyesi, bina cepheleri aydınlatma uygulamalarına ilişkin ilgili kamu
kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden görüş alarak kriterler
belirlemeye yetkilidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yapılara İlişkin Hükümler

Yapı ünite fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları
MADDE 29 – (1) Yapıda aşağıdaki kullanımların bulunması zorunludur:
a) İlgili mevzuatında öngörülen ölçülerde enerji odası,
b) Merkezi ısıtma sistemli binalarda kazan dairesi veya kaskat sistemi veya teshin mer-

kezi,
c) Katı yakıt kullanan sobalı binaların bodrum veya zemin katlarında veya teknik olarak

bodrum kat tesis edilememesi durumunda yüksekliği 2.20 metreyi geçmemek üzere bahçele-
rinde; ortak alan niteliğini haiz olmak ve eklenti ihdas etmemek kaydıyla her bağımsız bölüm
için en az 5 m2, en fazla 10 m2 odunluk, kömürlük veya depolama yeri,

ç) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 25/8/1988 tarihli ve 19910
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığınak Yönetmeliği, 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve 18/3/2018 tarihli ve 30364
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde binada
zorunlu olarak bulunması gereken birimler,

asgari ölçülerde yapılır.
Kat yükseklikleri
MADDE 30 – (1) Kat yükseklikleri uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş

ise döşeme üst kotundan döşeme üst kotuna olmak üzere en fazla;
a) Ticaret bölgelerinde; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 5.50 met-

re; diğer katlarda 4.00 metre,
b) Ticaretin de yapılabildiği karma alanlarda; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı ze-

min katlarda 5.50 metre; diğer katlar konut ise 3.60 metre konut harici ise 4.00 metre,
c) Konut bölgelerinde zemin ve normal katlarda 3.60 metre,
ç) Zemin katında ticaret yapılabilen konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4.50 metre,

asma katlı zemin katlarda 5.5 metre, diğer katlarda 3.60 metre,
kabul edilerek uygulama yapılabilir.
(2) Bu maddede belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen

planlarda birinci fıkraya göre değerlendirme yapılıp bina yüksekliği yeniden değerlendirilin-
ceye kadar uygulamalar birinci fıkrada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki veya planda be-
lirlenmemişse bu Yönetmelikle belirlenen kat adedinin çarpılması sonucu bulunan bina yük-
sekliğine göre gerçekleştirilebilir. Ancak aynı ada yüzünde bulunan parsellerin en az dörtte
üçünün yürürlükteki planın kat adedine göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkülün kat
yükseklikleri dikkate alınır.

(3) Tesisat katının yüksekliği normal kat yüksekliğini aşamaz. Özelliği gereği tesisat
katı zorunluluğu olan 60.50 metreyi aşan binalarda tesisat katının 2.00 metresi bina yüksekli-
ğinden ve yapının kat adedinden sayılmaz.

3 Haziran 2021 – Sayı : 31500                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



(4) İskân edilen katların iç yüksekliği, asma katlar hariç 2.60 metreden az olamaz. An-
cak hava maniası olup planla kat adedi belirlenen parsellerde bu yükseklik 2.40 metreye düşü-
rülebilir.

(5) Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, tuvalet, kiler, merdiven altı, her türlü iç ve
dış geçitler ve iskân edilmeyen bodrum katları ile müştemilât binalarında, iç yükseklik 2.20
metreye kadar düşürülebilir.

(6) Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük, bodrum katlarda yer alan otoparklar ve
benzeri özellik arz eden yerlerin yükseklikleri bu maddede yer alan hükümlere tabi olmayıp,
hizmetin gerektirdiği şekilde 2.20 metrenin altında olmamak kaydıyla idaresince tespit ve tayin
olunur.

(7) Günlük ticarete yönelik işyerleri, mağaza ve dükkanlar ile pastaneler, lokantalar ve
benzeri yemek yerleri, kahvehanelerin kat iç yüksekliği 3.00 metreden az olamaz.

(8) Hamam ve sıhhi banyolar, düğün ve oyun salonları, diskotek, bar, birahaneler ve
gazino mahallerinin kat iç yüksekliği 3.50 metreden az olamaz.

(9) Eğitim, sağlık, sanayi yapıları ile sinema, tiyatro ve konferans salonları, katlı oto-
parklar, resmi kurum ve kuruşlara ait binalar ve spor salonları gibi özellik arz eden yapılarda
kat yükseklikleri, teknolojik ve mimari gereklere göre idarenin ilgili birimince belirlenir.

Yapı piyesleri ve ölçüleri
MADDE 31 – (1) Her müstakil konutta en az aşağıdaki piyesler bulunur:

(2) 3 veya daha az odalı konutlarda banyo/yıkanma yeri ile tuvalet aynı yerde düzen-
lenebilir.

(3) Hol ve koridor genişlikleri 1.20 metreden az olamaz.
(4) İmar planlarında aksine bir açıklama olmaması halinde her türlü işyerinin cephesi

2.00 metreden az olamaz.
(5) Mutfak nişi ve oda ile banyo ve tuvaletin aynı mekânda düzenlenmesi halinde her

mekân için öngörülen en az alanların toplamı kadar alan düzenlenmek zorundadır.
(6) Birinci fıkrada belirtilen bu piyesler ile koridor ölçüleri engellilerin de kullanımını

sağlayacak standartlara ve erişilebilirlik mevzuatına uygun olmak zorundadır.
(7) Mutfak, oda ve tuvalet/banyo havalandırmaları aynı boşluğa açılamaz. Ancak, banyo

ve tuvalet havalandırmaları aynı boşluğa açılabilir.
(8) Su depoları ve ıslak hacimlerin altında enerji odaları teşkil edilemez.
Bina girişleri ve rampaları
MADDE 32 – (1) Bina giriş koridoru genişliği, ana merdivene ve asansöre ulaşıncaya

kadar dış kapı genişliğinden az olmamak koşuluyla umumi binalarda en az 2.20 metre, diğer
binalarda ise en az 1.50 metredir.

(2) Ön bahçe mesafesi 10.00 metre ve daha fazla olan parsellerde bordür üst seviyesin-
den en fazla 2.00 metre inilmek veya çıkılmak suretiyle ön bahçeden bina girişi yapılabilir.

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                               3 Haziran 2021 – Sayı : 31500



(3) Yoldan yüz almayan cephelerden, köprü veya giriş şeridi aksı hizasındaki bordür
seviyesinden en fazla 2.00 metre inilmek veya çıkılmak suretiyle giriş yapılabilir.

(4) Yoldan doğrudan giriş alan binalarda, girişin hizasındaki bordür taşı üst seviyesinin
altında giriş yapılamaz.

(5) Tabi zeminden kotlandırılan parseller birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar-
daki şartlara tabi değildir. Girişin, tabi zemine uyumlu olarak düzenlenen merdiven ve rampa-
larla sağlanması gerekir.

(6) Bölge kat nizamını bozacak şekilde tesviye yapılamaz.
(7) Konut binalarının zemin katlarının dükkân veya mağaza olarak düzenlenmesi ha-

linde dükkân ve mağaza girişlerinin sadece yol cephesinden yapılması gerekir.
(8) Döşeme kaplamalarında kaymayı önleyen, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği

hareketlerini güçleştirmeyen, standardına uygun malzeme kullanılması zorunludur.
(9) Binalarda ve girişlerinde engellilerin erişimine yönelik TS 9111 standardına uyul-

ması zorunludur.
(10) Rampaların kenar korumaları, genişlikleri, sahanlıkları, korkuluk ile küpeşte ve

kaplama malzemeleri engellilerin de dolaşımına olanak sağlayacak şekilde TS 9111 standardına
uygun yapılmak zorundadır.

(11) Bina girişlerinde engellilere yönelik ön bahçede parsel sınırına kadar giriş rampası
veya merdivene bitişik dar kenarı en az 0.90 metre ve alanı en az 1.20 m² engelli asansörü yeri
ya da mekanik kaldırma iletme platformu yapılır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görüşü
alınmak suretiyle engellilerin kullanımı için farklı uygulama yapılabilir.

(12) Bina girişinde ve bina içinde bulunan rampaların eğimleri aşağıdaki değerlere uy-
gun olmak zorundadır:

(13) Rampalarda ve ara sahanlıklarda kesintisiz olarak 0.90 metre yükseklikte 1. düzey
ve 0.70 metre yükseklikte 2. düzey, elle tutulduğunda kolay kavranabilecek şekilde 32-45 mm
çapında küpeşte bulunmak zorundadır.

Merdivenler
MADDE 33 – (1) Merdiven kolu ve sahanlıklar:
a) Ortak merdiven kolu ve sahanlık genişlikleri konut yapılarında Binaların Yangından

Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hesap edilecek kaçış genişliğinden az ol-
mamak üzere 1.20 metreden, diğer yapılarda 1.50 metreden, konutlarda bağımsız bölüm için-
deki merdivenler ise 1.00 metreden az olamaz. Çatıya ve bodrum katlarına ulaşan ortak mer-
divenler ile servis merdivenlerinde de bu ölçülere uyulur. Bu merdivenler ahşap olamaz.

b) Ortak alan niteliğindeki merdiven evlerinin bina cephesinden, çatıdan veya ışıklıktan
doğrudan ışık alması ve merdivenlerin çatıya ve bodrumlara ulaştırılması zorunludur. Ancak
bodrum katlarında ortak alan, eklenti ve/veya bağımsız bölüm bulunmayan binalarda, Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerini sağlamak kaydıyla, ana merdiveni-
nin bodrum katlara ulaşması zorunlu değildir.

c) Merdiven basamakları ve sahanlık ölçülerine dair TSE standartlarının bu maddede
belirtilen ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde bu madde hükümleri geçerlidir.

ç) Merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili TSE erişilebilirlik standartlarına
uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kapla-
malarında da standartlara uyulması zorunludur.
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(2) Merdiven basamaklarının ölçüleri ve özellikleri:
a) Asansörü olmayan binalarda basamak yüksekliği 0.16 metreden, asansörlü binalarda

0.18 metreden fazla olamaz.
b) Basamak genişliği 2a+b= 60 ile 64 formülüne göre hesaplanır. Formüldeki a: yük-

seklik, b: genişliktir. Ancak bu genişlik 0.27 metreden az olamaz.
c) Balansmanlı (dengelenmiş) merdivenlerde basamak genişliği en dar kenarda 0.10

metre, basamak ortasında 0.27 metreden az olamaz.
ç) Basamak uçları çıkıntısız (damlalıksız) olmak zorundadır.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan mevzuata uygun ola-

rak yapılmış yapılara bu Yönetmelik hükümlerine göre kat ilavesi yapılması halinde mevcut
merdiven ölçüleri ilave katlar için de aynen uygulanabilir.

(4) Karma kullanımlı binalarda her kullanım için ayrı merdiven evi düzenlenmesi zo-
runludur. Bu kullanımların birbirine dönüştürülmesi durumunda yeni oluşan kullanım için ba-
ğımsız genel merdiven oluşturulmadan tadilata izin verilmez.

(5) Yüksekliği 1.80 metreden az olan merdiven altları kapatılır.
Işıklıklar ve hava bacaları
MADDE 34 – (1) Her müstakil ev veya dairede, en az 1 oturma odası ile yatak odala-

rının doğrudan doğruya hariçten ışık ve hava almaları gereklidir. Bu şekilde ışık ve hava al-
malarına lüzum olmayan diğer odalarla mutfakların ışıklıktan, yıkanma yeri ve tuvaletlerin
ışıklık veya hava bacasından faydalanmaları da mümkündür. Ancak tuvalet ve yıkanma yerleri
ile odalar aynı ışıklığa açılamaz.

(2) Işıklıkların;
a) 1 ila 6 katlı binalarda dar kenarı 1.50 metreden ve alanı 4.50 m2’den,
b) 7 ve daha fazla katlı binalarda dar kenarı 2.00 metreden ve alanı 9.00 m2’den,
az olamaz.
(3) Her türlü binada hava bacalarının asgari ölçüsü 0.60x0.60 m²’dir. İçerisinden me-

kanik tesisatın geçirildiği hava bacalarının asgari ölçüsü ise 0.60x0.60 m² ölçüsündeki hava-
landırma alanını daraltmamak koşuluyla en az 0.80x0.80 m² olup bu alan herhangi bir yapı
elemanı (baca, kiriş ve benzeri) ile daraltılamaz.

(4) Hava bacaları, şönt baca tipi olarak düzenlenemez.
(5) Asgari ölçüdeki bir ışıklık veya hava bacasından her katta en çok dört piyes fayda-

lanabilir. Bu piyeslerin sayısının artması halinde, dörtten fazla her piyes için ışıklık veya hava
bacası ölçüsü aynı oranda arttırılır. Ancak, birinci fıkrada belirtilen şekilde ışık ve hava alması
gerekmeyen veya lüzumlu ışık ve havayı bu Yönetmelikte tarif edilen şekilde alması mümkün
olan piyeslerden, herhangi bir ışıklık veya hava bacasına pencere açılması, bu ışıklık veya hava
bacası ölçülerinin arttırılmasını gerektirmez.

(6) Her binanın lüzumlu ışıklık veya hava bacası, kendi parseli üzerinde bulunur. Komşu
bina ve parselin ışıklık veya hava bacasından faydalanmak suretiyle, bu elemanlarının yapıl-
masına ve ölçülerinin azaltılmasına izin verilmez.

(7) Işıklık ve hava bacaları, bunlara ihtiyacı olan kattan itibaren başlatılabilir. Hava ba-
calarının ve ışıklıkların bitişik komşu parsele bakan kısımlarının duvar ile kapatılması mecbu-
ridir.

(8) Binaların bitişik olması gereken komşu tarafından boydan boya ışıklık yapılması
halinde, civarın inşaat nizamına aykırı bir görünüm meydana getirmemek üzere, sokak cephe-
sinde bina yüksekliğince kapatılması mecburidir.

(9) Binalarda banyo, tuvalet ve benzeri kullanım alanlarının havalandırma bacası ile
veya mekanik havalandırma ile havalandırılması zorunludur.

(10) Havalandırma bacalarından elektrik ve doğalgaz tesisatı geçirilemez.
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Bacalar
MADDE 35 – (1) Duman bacaları: Yapılarda yer alması tasarlanan ısıtma sistemine

göre, bacaların sayısı ve niteliği belirlenir. Bacaların proje tasarımlarında TSE standartları, Bi-
nalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetme-
lik, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Doğalgaz İç Tesisat Teknik Şartnamesindeki şartlar sağ-
lanacaktır.

Bacaların net iç ölçüsü en az 0.15x0.15 m² olacaktır. İki baca birbirine bağlanmayacağı
gibi her bağımsız bölüme ait ayrı ve müstakil bir baca olmalıdır. Duman bacaları çatı örtüsünü
en az 1.00 metre, mahyayı ise en az 0.80 metre aşacaktır. Çatı konstrüksiyonu; ister ahşap ister
çelik olsun bacalara 0.10 metreden fazla yaklaşamaz. Banyolara duman bacası yapılamaz.

a) Sobalı Isıtma Sistemi Seçilen Yapılarda;
Yapıların konut olarak kullanılan her dairesinde mutfak ve mutfak nişi ile bunların dı-

şında kalan en az iki piyesinde baca yapılması zorunludur. Bu bacalar şönt baca olabilir, ancak,
iki piyesten kömürlük dışındaki bir tanesinde yapılacak bacanın müstakil baca olması zorun-
ludur. Yapıların dükkan, mağaza ve benzeri ticari amaçlı kullanılan bölümlerinde her bağımsız
bölüm için müstakil bir duman bacası (net ölçüsü 0.35 metre çapında sızdırmaz çelik baca) ya-
pılması ve bu bacanın çatının en yüksek noktasından en az 1.50 metre yüksek olması gerekli-
dir.

b) Merkezi – kat kaloriferi seçilen yapılarda;
Her kalorifer kazanı için ayrı olarak düzenlenmiş müstakil bir duman bacası yapılması

(şönt olamaz) zorunludur. Ayrıca; yapıların konut olarak kullanılan her dairesinde mutfak ve
mutfak nişi ile bunların dışında kalan en az bir piyeste en az bir baca yapılması, otel, iş hanı,
pasaj ve benzeri umumi binaların ise her katında en az bir baca yapılması zorunludur. Bu ba-
calar şönt olabilir. Kat kaloriferi kazanı balkona konulamaz, özel bir bölmeye konulduğunda
bu mahallin en az 8 m3 hacminde olması, bu hacmin bina dış cephesinden, ışıklıktan veya hava
bacasından havalandırılması ve ışıklık, havalandırma şaftı gibi mahallerde bağımsız müstakil
bir duman bacası bulunması zorunludur. Kat kaloriferi kazanı ile yakıt tankı aynı mahale ko-
nulamaz.

c) Sınırları ilgili idare tarafından belirlenecek doğalgaz uygulama bölgeleri içinde inşa
edilecek yapılarda;

İskan edilebilir bodrum katlar dahil 5 katlı binaların mutfaklarında doğalgazla çalışan
her cihaz için bir müstakil baca yapılacaktır. 5 kattan daha yüksek yapılarda (yüksek yapılar
hariç) mutfakta doğalgaz için bir şönt baca yapılması yeterlidir. 10 katın üstündeki yapılarda;
üstteki 10 kat şönt bacaya bağlanabilir, kalan diğer alt katlarda hermetik (denge bacalı) cihaz
kullanılmalıdır. Ayrıca; doğalgaz bacası dışında, kaloriferli yapılarda kalorifer bacası dışında
düzenlenmesi ön görülen bütün bacalar yapılır.

Kombi cihazları, koruyucu kabin içerisinde olması, bakım-onarım ve yeterli havalan-
dırmanın sağlanması için yeterli boşluklarının bırakılması şartıyla açık balkonlara konulabilir.
Ancak, kat sayısı ayrımı gözetmeksizin balkonda yer alacak kombilerin cihaz tipine göre uygun
bacaya bağlanması zorunludur.

Jeotermal veya doğalgaz altyapısı bulunan alanlardaki yeni yapılacak binalarda jeoter-
mal veya doğalgaz ısıtma sistemi seçilmesi zorunludur.

(2) Tesisat bacaları: İçinden tesisat geçen bacaların en az 0.80x0.80 m² ebatlarında ol-
ması zorunludur. Sadece tesisat amacı ile kullanılmak ve her katta ortak mahale açılmak kay-
dıyla, bu bacalar 0.40x0.40 m² ölçülerinde yapılabilir. Elektrik-haberleşme, mekanik, doğalgaz
tesisatları için ortak tesisat bacası kullanılamaz.

(3) Atık ayrıştırma bacaları: Kapıcı dairesi zorunlu olan konut binalarında, evsel atık-
ların yerinde ayrıştırılmasını teminen ilgili standartlara uygun atık ayrıştırma bacası için yer
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ayrılır. Atık ayrıştırma bacası bağımsız bölümlerin kat sahanlıklarında en az bir adet yapılabi-
leceği gibi her bağımsız bölüm içinde de yapılabilir. Atık ayrıştırma bacası tesis edilmesi müm-
kün olamayan mevcut binalarda bahçe mesafeleri içinde TAKS ve KAKS’a dâhil olmaksızın
atık ayrıştırma bacası tesis edilebilir.

(4) Aspiratör bacaları: Bağımsız bölümlerin mutfaklarında en az bir adet aspiratör bacası
yapılır. Bağımsız bölümlerde düzenlenen aspiratör bacaları, standartlara uygun olarak şönt
baca şeklinde düzenlenebilir.

Asansörler
MADDE 36 – (1) Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç iskan edilen ve/veya uygulama

imar planına göre kat adedi 3 ve daha fazla olan binalarda asansör tesis edilmesi zorunludur.
Daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilir.

(2) Tek asansörlü binalarda; asansör kabininin dar kenarı 1.20 metre ve alanı 1.80
m²’den, kapı net geçiş genişliği ise 0.90 metreden az olamaz. Asansör kapısının açıldığı sa-
hanlıkların genişliği, kabin derinliğinden az olmamak kaydıyla 1.50 metreden az olamaz. Bir-
den fazla asansör bulunan binalarda, asansör sayısının yarısı kadar asansörün bu fıkrada belir-
tilen ölçülerde yapılması şarttır. Tek sayıda asansör bulunması durumunda sayı bir alta yuvar-
lanır. TSE standartlarının bu fıkrada belirtilen ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde; iskan
edilen ve/veya uygulama imar planına göre kat adedi 3 olan konut kullanımlı parseller, taban
alanında yapılaşma hakkı 120 m²’nin altında olan parseller ile tek bağımsız bölümlü müstakil
konut binalarında onuncu fıkradaki hükme aykırı olmamak kaydıyla TSE standartlarına uyu-
lur.

(3) Mevcut binalarda yapılacak tadilatlarda, bu madde hükümlerinin ya da TSE stan-
dartlarının uygulanmasında idaresi yetkilidir.

(4) Kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zo-
runludur. Ayrıca; kat alanı 800 m²'den ve kat adedi 3'ten fazla olan umumi binalarla, uygulama
imar planına göre 10 kat ve üzeri binalarda veya zemin kat üzerinde 20’den fazla konut kulla-
nımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda ikinci fıkrada belirtilen asgari ölçülere uygun ve en
az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda
asansör yapılması zorunludur. Bu asansörlerden en az bir tanesinin, arıza veya elektriklerin ke-
silmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış,
kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis
edilmesi gerekmektedir.

(5) İskan edilen katlar dahil 10 kat ve üzeri binalarda asansörlerden en az bir tanesi
yük, eşya ve sedye taşıma amacına uygun olarak dar kenarı 1.20 metre ve alanı 2.52 m2’den,
kapı genişliği ise net 1.10 metreden az olmayacak şekilde yapılır.

(6) Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, bu Yönetmelikte belirtilen şekil
ve ölçülerde merdiven yapılması şartını kaldırmaz.

(7) Asansörün yapılması ve işletilmesi ile ilgili hususlarda; bu madde hükümleri de dik-
kate alınarak, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönet-
meliği (2014/33/AB) ve TSE standartları hükümlerine uyulur.

(8) Asansörlerin, bodrum katlar dâhil tüm katlara hizmet vermesi zorunludur. Bodrum
katlarda ortak alan, eklenti ve/veya bağımsız bölüm bulunmaması halinde asansörlerin bodrum
kata hizmet verme zorunluluğu aranmaz.

(9) Asansörlere bina girişinden itibaren erişilebilirlik standartlarına uygun engelsiz eri-
şim sağlanması zorunludur.

(10) Asansörler, erişilebilirlik standartlarına uygun gerekli donanımlara sahip olmak
zorundadır.

(11) Özellik arz eden binalarda, binanın kat adedi, yapı inşaat alanı, kullanma şekli göz
önünde tutularak asansör sayıları ile asgari ölçüleri ilgili idaresince artırılabilir.
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Akaryakıt servis istasyonları
MADDE 37 – (1) İmar planlarında akaryakıt servis istasyonu olarak belirlenen alan-

larda istasyonlar arası mesafe ve diğer kriterlerle ilgili mevzuata uyulması şartıyla; akaryakıt
ve servis istasyonları, CNG otogaz istasyonları, LPG otogaz istasyonları, hidrojen üretim ve
dolum istasyonları yapılabilir.

(2) Yapı yüksekliği 2 katı geçmemek şartıyla; istasyonların bünyelerinde kullanıcıların
asgari ihtiyaçlarını karşılayacak oto-market, çay ocağı, tuvalet, mescit, büfe, oto elektrik, las-
tikçi, yıkama yağlama fonksiyonları yer alabilir.

(3) Yakıt tankı ve borulama sistemlerinin bakım, tadilat veya onarımlarının, TSE stan-
dartları ve ilgili kurumların görüşü doğrultusunda yapılması zorunludur.

(4) Elektrik enerjisi ile çalışan araçların şarj edilmeleri için, ilgili elektrik kurumunun,
olumlu görüşü ile otoparklar, akaryakıt istasyonları veya diğer uygun yerlerde elektrikli araç
şarj yeri yapılabilir.

(5) Akaryakıt istasyonları, ilgili mevzuat hükümlerine ve ilgili standartlara uyularak
yapılır.

Su depoları
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen,
a) Çok yüksek yapılarda 30 m3’ten,
b) Umumi binalar ve yüksek katlı yapılarda 15 m3’ten,
c) 10 bağımsız bölüme kadar konut binalarında 3 m3’ten,
ç) Diğer binalarda 5 m3’ten,
az olmamak üzere yapının kullanma amacı, günlük su ihtiyacı, seçilen yangın söndürme

sistemi gibi kriterler ile ulusal ve uluslararası standartlara uyulmak ve gerekli drenaj ve yalıtım
tedbirleri alınmak şartıyla hacmi belirlenen su deposu bulundurulması zorunludur.

(2) Konut binalarında 10 bağımsız bölümden sonraki artan her bağımsız bölüm için su
deposu hacmi 0.50 m3 arttırılır.

(3) Tüm binalarda su deposunun bulunduğu kat itibariyle cazibeli akımın mümkün ol-
madığı durumlarda hidrofor konulması zorunludur.

(4) Su depoları ve hidrofor, gerekli drenaj ve yalıtım tedbirleri alınarak binanın bodrum
ya da çatı katında tertiplenebileceği gibi, aynı koşulları taşımak şartıyla, bina alanı dışında ön,
yan ve arka bahçelerde toprağa gömülü şekilde de yerleştirilebilir.

(5) Su depoları, taşıyıcı sistemden bağımsız olarak betonarme, paslanmaz çelik veya
sıhhi şartlara uygun benzeri malzemeden yapılır.

(6) Su depoları, sayaç yerleri, hidroforlar ile ilgili uygulamalarda bu Yönetmeliğe aykırı
olmamak kaydıyla İZSU Genel Müdürlüğünün düzenlemelerine uyulur.

Sarnıçlar-yağmursuyu tankları-yağmursuyu hasat sistemleri
MADDE 39 – (1) 1000 m²’nin üzerindeki parsellerde; bahçe sulamak, oto yıkama ve

benzeri işlerde kullanılmak üzere bir drenaj sistemi oluşturularak çatı ve zemin yüzeyi sularının
tabii zemin altında tesis edilecek bir sarnıçta/yağmursuyu tankında toplanması ve gerekmesi
halinde arıtılarak yeniden kullanımı sağlanır. Söz konusu drenaj sistemi ve sarnıç/yağmursuyu
tankı, bina ön cephe hattı gerisinde yan ve arka bahçe mesafeleri içinde düzenlenebilir ve va-
ziyet planında gösterilir.

(2) Çatı sularını toplayan yağmur su boruları, birinci fıkrada belirtilen sarnıçlara veya
yağmursuyu tanklarına ya da yoldaki yağmursuyu şebekesine bağlanır; ancak, atık su şebeke-
sine bağlanamaz. Bağlandığı tespit edildiği takdirde ilgili idare veya İZSU Genel Müdürlüğü
tarafından gerekli müdahale yapılıp bedeli bina sahibinden tahsil edilir.

Fosseptikler
MADDE 40 – (1) Genel olarak pis su kuyuları ile fosseptikler komşu hudutlarına 5.00

metreden fazla yaklaştırılmaz. Ancak bahçe mesafelerinin müsait olmaması halinde özellikle
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bitişik yapı nizamına tabi yerlerde fenni ve sıhhi mahzur bulunmadığı takdirde bu mesafeleri
azaltmaya veya birkaç komşuya ait fosseptikleri bir arada veya bitiştirerek yaptırmaya belediye
yetkilidir.

(2) Binaların en düşük kanal bağlantı kotu altında kalan pis su deşarjları ise, deşarj
pompalarının elektrik kesintisi durumunda çalışmayacağı göz önünde bulundurularak; boyutları
binanın kullanış şekillerine göre muvakkat depolama imkânını veren ayrı bir rögarda toplanır
ve pompalama sistemi kullanılarak atıksu sistemine verilir.

(3) Uygulamalarda bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla İZSU Genel Müdürlüğü-
nün düzenlemelerine uyulur.

(4) Yeni kurulan; sitelerde, kentsel dönüşüm bölgelerinde, çok yüksek yapılarda, alış-
veriş merkezlerinde, üniversite, fuar ve benzeri kampüs alanlarında gri suyun ayrı bir hat ile
toplanması ve arıtılarak geri kullanılması sağlanmalıdır.

Korkuluklar
MADDE 41 – (1) Binalarda; balkon, teras, galeri boşluğu, sahanlıkların boş kenarları

1'den fazla basamağı bulunan açık merdivenlerde ve rampalarda, istinat duvarı üstünde, 0.50
metreden daha aşağıda veya yukarıda teşekkül etmiş bahçelerde, 1.10 metreden düşük düzen-
lenmiş bahçe duvarlarında, bulunduğu katın taban döşemesinden itibaren kotu 0.90 metreden
az olan pencere boşluklarında, döşeme kotundan itibaren en az 1.10 metre yüksekliğe kadar
teknik gereklere ve standartlara uygun olarak korkuluk yapılması mecburidir.

(2) Bina son kat açık teraslarında düzenlenen korkulukların ve parapetlerin 1.10 metresi
bina yüksekliğinden sayılmaz.

(3) Korkuluklar, kırılmaz veya kırıldığında dağılmayan malzemeden ve insan çarpması
dâhil, tasarım yüklerini karşılayacak taşıyıcı malzeme ve montaj sistemleri ile yapılır.

(4) Korkuluklar düşme, kayma, yuvarlanma gibi sebeplerle insanların can güvenliğini
tehlikeye atacak boşluklar içermeyecek şekilde düzenlenir. Boşluklarda, yük altındaki defor-
masyonlar da dâhil, en fazla 0.10 metre çapında geçişe izin verilir. Yatay korkuluk yapılması
halinde merdiven etkisi yaratmayacak şekilde önlemler alınır.

Kapı ve pencereler
MADDE 42 – (1) Bütün yapılarda;
a) Kapı yükseklikleri 2.10 metreden,
b) Kapı net (temiz) genişlikleri bina giriş kapılarında 1.50 metreden, kapıların çift ka-

natlı olması halinde bir kanat 1.00 metreden,
c) Bağımsız bölüm giriş kapılarında 1.00 metreden, diğer mahallerin kapılarında 0.90

metreden az olamaz. Balkon ve tuvalet kapıları 0.80 metreye düşürülebilir.
ç) Döner kapılar, belirtilen ölçülerde yapılacak normal kapıların yanında ilave olarak

bulunabilir.
(2) Kapılarda eşik yapılamaz. Eşik yapılması zorunlu hallerde engellilerin hareketini,

yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır.
(3) Pencere boşluklarının dar kenarı 0.60 metreden az olmamak koşuluyla Binalarda

Enerji Performansı Yönetmeliğine, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve
TSE standartlarına uyulması zorunludur.

(4) Bitişik ve blok nizama tabi binalarda komşu parsel sınırı üzerindeki bitişik duvar-
larda pencere ve kapı açılamaz.

(5) Asansörlü eşya taşımacılığı için, 3 kattan fazla 10 kattan az katlı binalarda her bir
bağımsız bölümün en az bir balkonunun kapısının eni net 0.90 metreden düşük olamaz.

(6) Bağımsız bölümün tuvalet, banyo ve benzeri ıslak hacimlerinde mekanik havalan-
dırma yapılmadığı takdirde yapılacak havalandırma penceresinin ölçüsü net 0.30 metre x 0.30
metreden az olamaz.
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(7) Atriumlu, galeri boşluklu veya iç bahçeli tasarlanan binalarda, bu mekânlara bakan
pencere veya camekânların camlarının kırıldığında dağılmayan özellikli olması zorunludur.

(8) Bodrum katlardaki mekânların gün ışığından faydalandırılması ve havalandırılması
amacı ile yapılan pencerelerde sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirlerin alınmış olması
ve bunların zemin seviyesinden en az 0.10 metre yukarıdan başlaması zorunludur.

Çatılar
MADDE 43 – (1) Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların mimari karakterine, yapı-

lacak binanın nitelik ve ihtiyacına uygun olması şarttır.
(2) Çatıların %33 meyilli gabari dahilinde ve her cepheye akıntılı olması şarttır. Çatı

eğimi içinde kalmak ve silüeti etkilememek kaydıyla çatı örtüsü olarak fotovoltaik paneller de
kullanılabilir.

(3) Çatı eğimi saçak yapılması halinde saçak ucundan, aksi halde son kat döşemesinin
bittiği noktadan hesaplanır. Çatılar parapet üzerine oturtulamaz.

(4) Mahya yüksekliği 5.00 metreyi geçmemek kaydıyla; ayrık binalarda kırma, ikili
blok binalarda bloğu ile müşterek kırma, iki taraftan da bitişik binalarda ise ön ve arka cepheye
akıntılı beşik çatı kurulacağı varsayılarak belirlenir.

(5) Ancak, umumi binalar, sanayi yapıları ve ayrık yapı nizamına tabi 2 katı geçmeyen
konut yapılarında, imar durumunda belirtilen gabariye göre %33 meyil hesaplanarak bulunan
mahya kotu aşılmamak kaydıyla, çatı eğimi ve çatı biçimi serbesttir. Mahya kotu, 5.00 metreden
ve mahya izdüşümü bina derinliğinin ½’sinden fazla olmamak kaydıyla beşik çatıya göre he-
saplanır.

(6) Ayrıca, ayrık yapı nizamına tabi yapılarda, % 33 eğimde kırma çatıya göre hesap-
lanan meyil çizgileri aşılmamak şartı ile; son kat çatı döşemesi en fazla 1.50 metreye kadar
kısmen veya tamamen aşağı alınarak serbest form ve eğimde çatı tasarımı yapılabilir. Bu du-
rumda çatı en yüksek noktası 5.00 metreyi geçemez.

(7) Bu maddenin beşinci ve altıncı fıkraları aynı anda uygulanamaz.
(8) Işıklıklar, hava bacaları, alın ve kalkan duvarları çatı örtüsü düzlemlerini en fazla

0.60 metre aşabilir. Ayrıca zorunlu olan tesisatla ilgili hacimlerin, güneş enerjili su ısıtıcılarının
ve çatı pencerelerinin çatı örtüsünü aşmasına ilgili idarece teknik gereklere göre uygun görü-
lecek ölçü ve şekilde izin verilebilir. Asansörlü binalarda TSE standartlarına göre projelendi-
rilecek asansör kulelerinin ve bu bölümlerle birlikte düzenlenen merdiven evlerinin en az öl-
çülerdeki bölümlerinin, çatı örtüsünü aşmasına da izin verilir. Ancak, asansörsüz binalarda
merdiven evlerinde son kat tavan döşemesi üst seviyesinden itibaren iç yükseklik 2.20 metreyi
aşamaz.

(9) Teras çatılarda 1.10 metre parapet yapılabilir. Teras çatının kullanıma açık olması
durumunda 1.10 metre yüksekliğinde parapet veya korkuluk yapılması zorunludur.

(10) Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılmaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör
kulesi, iklimlendirme ve kaskat sistemleri de içerebilen tesisat odası ve son kattaki bağımsız
bölümlerle irtibatlı piyesler yapılabilir.

(11) Çatı arasındaki mekanların iskan edilenlerinde iç yükseklik çatı eğimi içerisinde
en düşük yerde 1.80 metreden az olamaz. Ancak, üst kat tavan döşemesi ile çatı örtüsü arasında
kalan hacimler, uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa ilave kat döşemeleri yapılmak
suretiyle bölünemezler.

(12) Çatı piyeslerinin aydınlatılması amacıyla çatı örtüsü üzerinde pencereler (güver-
cinlik) yapılabilir. Bu pencereler saçak ucundan itibaren en az 2.00 metre çekilerek yapılacaktır.
Pencerelerin mahya yüksekliği hiçbir yerde ait olduğu döşeme üst kotundan itibaren 3.50 met-
reyi geçemez.

(13) Çatı arasında yapılan piyeslerin terasa açılan kapı ve pencere dışındaki pencere
(güvercinlik) boşluklarının her biri 1.20 m²’den büyük olamaz. Bu pencereler birbirine ekle-
nerek bant haline getirilemez ve toplam uzunlukları ait olduğu cephenin 2/5’ini geçemez.
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(14) Yangın güvenliğine ilişkin tedbirler alınmak şartıyla ve konutlar hariç olmak üzere
binaların çatı araları; sergi salonu, toplantı salonu, yemekhane, spor salonu gibi fonksiyonlarda
ortak alan olarak kullanılabilir.

(15) Tescilli yapılar, anıtlar ve kamu yararlı yapılar ile dini yapıların çatı örtüleri ve
bunların yapılacak ya da tamir ve tadil edilecek çatı örtüleri bu kayıtlara tabi değildir.

(16) Belediyeler meclis kararıyla mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar ara-
sında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacı ile dış cephe boya ve kaplamaları
ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu yetki, bu Yönetmeliğin yürürlüğe
girmesinden önce yapılmış olan yapılar için de kullanılabilir.

(17) Çatıda birden fazla bağımsız bölüme ait birden fazla teras olması halinde birbirleri
arasında en az 3.00 metre mesafe bırakılmak zorundadır. Ancak, bodrum hariç 2 katı geçmeyen
binalarda çatıdaki değişik çözümlerin kabulünde ilgili idaresi yetkilidir.

(18) Çatı arasının son kat bağımsız bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat
tavan döşemesi kısmen veya tamamen yapılmayabilir. Ancak, son kat tavan döşemesi alt kotu
esas alınarak kullanımın gerektirdiği minimum iç yüksekliğin sağlanması zorunludur.

(19) Teras çatılarda asansör kulesi, merkezi anten, merdiven evi ve 1.10 metre parapet
yüksekliğini aşmamak kaydıyla su deposu, merkezi klima gibi tesisler ile doğalgazlı ısıtma
merkezi ve güneş enerjisi panelleri yapılabilir.

(20) Teras çatılarda çatı bahçesi olarak düzenleme yapılabilir. Bahçe düzenlemesi ya-
pılabilmesi için gerekli olan 0.50 metre toprak dolgu, parapet yüksekliğine dâhil edilmez. Ortak
alan olarak kullanılan teras çatılarda; bahçe düzenlemesi yapılması halinde merdiven evi ya-
nında, bina sakinleri tarafından kullanılmak üzere, tuvalet, lavabo, çay ocağı, bahçe düzenle-
mesinde kullanılacak malzemeleri depolamak için merdiven evine bitişik, toplam teras alanının
%10’unu ve 20 m²’yi geçmeyen ve en fazla 3.00 metre yüksekliğinde kapalı mekân oluşturu-
labilir. Kapalı mekân bina ön cephesine 3.00 metreden fazla yaklaşamaz. Ayrıca rezidans, otel,
apart otel gibi konaklama tesislerinin teras çatılarında bina cephelerine 3.00 metreden fazla
yaklaşmamak, en fazla 1.50 metre derinliğinde olmak ve parapet kotunu aşmamak koşuluyla
açık havuz yapılabilir.

(21) Kamu binaları da dahil olmak üzere yeni yapılacak toplam inşaat alanı 60.000 m²
üzerinde olan binalarda kent ekolojisini iyileştirmek, iklimsel klima etkisini kırmak, yağmur
suyunu tutarak ani su baskınlarını azaltmak, inşaatların yeşil alan tahribini önlemek, nefes alı-
nabilecek doğal bir ortam oluşturmak ve çatılarda ısı ve gürültü yalıtımını sağlamak amacıyla
yeşil çatı sistemleri uygulanması zorunludur. Ayrıca toplam inşaat alanı 30.000 m²’den fazla
olan binalarda teras çatı yapılmak istenmesi durumunda yeşil çatı sistemleri uygulaması ya-
pılması zorunludur.

(22) Binaya hizmet eden ortak alan olarak düzenlenecek yeşil çatı uygulamalarında;
çim, bitki, çiçek ve küçük ağaç türlerinin yetiştirileceği en az 0.50 metre toprak dolgu oluştu-
rulacaktır. Bina taşıyıcı sistemi toprak yükü de hesaplanarak çözülecek olup çatıda su ve ısı
yalıtımı sağlanacaktır. Yapılacak olan toprak dolgu parapet yüksekliğine ilave edilemez.

Çıkmalar
MADDE 44 – (1) Binalarda taban alanı dışında kendi bahçe hudutları dışına taşmamak

şartı ile binanın her cephesinde açık ve kapalı çıkma yapılabilir. Ancak;
a) Kapalı çıkmalar;
1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları içerisinde kalmak koşuluyla yapı yak-

laşma sınırından itibaren en fazla 1.50 metre taşacak şekilde yapılabilir.
2) Arka ve yan bahçe mesafelerine, parsel sınırlarına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak

kaydı ile 1.50 metre taşabilir.
3) Bina tabanı zeminde yapı yaklaşma sınırlarından daha içeri çekilerek bu fıkranın (a)

bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerindeki mesafelere tecavüz etmemek şartı ile istenilen
ölçülerde yapılabilir.
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4) Bitişik nizamda bitişik olduğu komşu sınırına 2.00 metreden fazla yaklaşamaz. An-
cak, iki taraftaki ilgililerin muvafakatı halinde çıkmaların yan komşu hududuna yaklaştırılma-
sına izin verilir. Bitişiğinde çıkması komşu parsel hudutlarına kadar dayanmış veya imar planına
göre aynen muhafazası gereken ve cephe hattı çıkma yapılacak binanınkinden ileride olan ruh-
satlı ve gabarisinde teşekkül etmiş mevcut bir bina bulunması halinde çıkmanın bu hattı aşma-
mak üzere muvafakat aranmaksızın komşu hududa kadar yanaşmasına müsaade edilir. Bu du-
rumlarda bitişik kısımlar duvar ile kapatılır.

b) Açık çıkmalar;
1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları içerisinde kalmak koşuluyla yapı yak-

laşma sınırından itibaren en fazla 1.50 metre taşacak şekilde yapılabilir.
2) Arka ve yan bahçe mesafelerine, parsel sınırlarına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak

kaydı ile 1.50 metre taşabilir.
3) Bina tabanı zeminde yapı yaklaşma sınırlarından daha içeri çekilerek bu fıkranın (b)

bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerindeki mesafelere tecavüz etmemek şartı ile istenilen
ölçülerde yapılabilir.

4) Bitişik nizamda bitişik olduğu komşu sınırına 2.00 metreden fazla yaklaşamaz.
(2) Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma al-

tına kadar en yakın şakûli mesafesi en az 2.40 metre olmak zorundadır. Ön bahçe mesafesi 3
metre ve daha az olan parsellerde; ön bahçeye yapılacak çıkmalarda, yol kotu ile çıkma altı
arasındaki düşey mesafe hiçbir yerde 2.40 metreden az olamaz.

(3) Birden fazla bina bulunan parsellerdeki binalar arasındaki mesafelerde, her bina
müstakil olarak değerlendirilerek bu madde hükümlerine göre çıkma yapılıp yapılamayacağına
karar verilir.

(4) Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa yapılsın
0.20 metreyi geçmeyen, kullanım alanına dâhil edilmeyen motif çıkmalar yapılabilir. Bahçe
içinde yapılacak üstü açık teras ve zemin kat giriş merdivenleri ile bina cephesinden itibaren
genişliği 2.50 metreyi geçmemek, tretuvar dışına taşmamak ve en alçak noktası tretuvar ko-
tundan en az 2.50 metre yükseklikte yapılacak giriş saçakları çıkma olarak değerlendirilmez.
Motif çıkmalar, açık ve kapalı çıkma önüne yapılacak ise motif çıkma da dâhil olmak üzere
çıkma genişliği birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde açıklanan hükümlere göre belirlenir.

Saçaklar ve güneş kırıcılar
MADDE 45 – (1) Uygulama imar planında belirlenmemiş ise 1.00 metreyi geçmeyen

saçak yapılabilir. Saçakların şekli ve genişliği, yörenin mimari karakterine ve yapılacak yapı-
ların özelliğine göre idarenin ilgili birimince de tayin edilebilir.

(2) Saçaklar parsel sınırlarını aşamaz.
(3) Binada çıkma yapılması halinde saçak genişliği çıkmadan itibaren 0.50 metreyi aşa-

maz.
(4) Ön bahçesiz parsellerde; Büyükşehir ve ilçe belediye meclisince uygun görülen gü-

zergahlarda veya bölgelerde kamunun kullanımına ayrılan en az 2.50 metre genişliğindeki kal-
dırımlarda ve/veya yaya yollarında, belediyesince hazırlanacak projeye göre, tüm cepheleri
açık, binalara en fazla 1 metre yaklaşabilen, yaya ve engelli sirkülasyonunu engellemeyen,
hafif strüktür malzemeden üstü açılır kapanır açık oturma yeri izni verilebilir.

(5) Binaların yol cephelerinde genişliği 2.50 metreyi geçmemek, parsel sınırı dışına
taşmamak, en alçak noktası tretuvar kotundan en az 2.50 metre yükseklikte ve konsol olmak
kaydıyla giriş veya işyeri önü saçakları yapılabilir.

(6) Bina cephelerinde, mimari projesinde cephe estetiği ve tasarımı göz önünde bulun-
durulmak ve detay projeleri verilmek, hafif malzemeden yapılmak, parsel sınırına taşmamak
ve kapalı mekân oluşturmamak kaydıyla 0.50 metreye kadar güneş kırıcı yapılabilir.
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Bahçe duvarları
MADDE 46 – (1) Bahçe duvarlarının yüksekliği, tabii veya tesviye edilmiş zeminden

itibaren binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde 0.50 metreyi, gerisinde ise 1.00 met-
reyi geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1.00 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir.

(2) Fazla meyilli ve tehlike arz eden yerlerde uygulanacak şekli takdire idare yetkili-
dir.

(3) Devletin güvenlik ve emniyeti ile harekât ve savunma bakımından gizlilik veya
önem arz eden bina ve tesisler ile okul, hastane, cezaevi, ibadet yerleri, elçilik, sefarethane,
açık hava sineması ve benzerleri gibi özellik arz eden bina ve tesislerin bahçe duvarları bu
madde hükmüne tabi değildir.

(4) Sanayi ve depolama yapılarında ise bahçe duvarlarının yüksekliği, tabii veya tesviye
edilmiş zeminden itibaren 2.00 metreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1.00 metreyi
aşmayan parmaklık yapılabilir.

(5) Zemin katlarda dükkan yapılmasına izin verilen yapılarda, yaya kaldırımı ile aynı
seviyedeki ön bahçeler yayaya açık bulundurulur. Bu bahçelerde yayaların can emniyetini teh-
likeye düşürecek duvar ve manialar yapılamaz.

Kapıcı dairesi, bekçi odası ve kontrol kulübeleri
MADDE 47 – (1) Kapıcı dairesi ve bekçi odası yapılacak binalar:
a) Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 40’tan fazla olan ve katı yakıt kullanan ka-

loriferli veya kalorifersiz binalar için bir adet kapıcı dairesi yapılması zorunludur. Birden fazla
yapı bulunan ve toplam konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 40’tan fazla olan parsellerde
de bu hüküm uygulanır, ancak konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısının 80’i aşması halinde
ikinci bir kapıcı dairesi yapılır. İlave her 80 daire için ek bir kapıcı dairesi yapılır. Ayrıca, birden
fazla yapının bulunduğu parsellerde 60’tan fazla konut kullanımlı bağımsız bölümü olan her
bir bina için mutlaka ayrı bir kapıcı dairesi yapılır.

b) Katı yakıt haricindeki diğer ısıtma sistemleri kullanılan konut kullanımlı binalar için
bağımsız bölüm sayısının 60’tan fazla olması halinde bir, 150’den fazla olması halinde 2 kapıcı
dairesi yapılması zorunludur. İlave her 150 daire için ek bir kapıcı dairesi yapılır.

c) Sıra evler düzeninde, ayrık, ikiz nizamda tek bağımsız bölümlü 1’den fazla müstakil
konut binası bulunan parsellerde kapıcı dairesi yapılması mecburiyeti aranmaz.

ç) Yapı inşaat alanı 2000 m2’den fazla olan işyeri ve büro olarak kullanılan binalarda
bekçi odası yapılması şarttır.

(2) Kapıcı dairelerinin ve bekçi odalarının ölçü ve nitelikleri:
a) Kapıcı daireleri, doğrudan ışık ve hava alabilecek şekilde düzenlenir.
b)Taşkın riski taşıyan alanlarda kalan binalarda düzenlenecek kapıcı dairelerinin kapı

ve pencere boşluklarının alt seviyesi su taşkın seviyesinin en az 1.50 metre üzerinde olmak zo-
rundadır.

c) Kapıcı dairelerinin toprağa dayalı ve iskân edilebilen bodrum katlarda yapılması ha-
linde, oturma odası ve bir yatak odasının dış mekâna açılması bu mekânların taban döşemesinin
üst seviyesinin tabii veya tesviye edilmiş zemine gömülü olmaması, kapı ve pencere açılmak
suretiyle, doğal aydınlatma ve havalandırmasının sağlanması sel, taşkın ve su basmasına karşı
önlem alınmış olması zorunludur. Kapıcı dairelerinin toprağa gömülü duvarlarında kuranglez
yapmak suretiyle kapı ve pencere açılamayacağı gibi, bu duvarlarda pencere açılabilmesi için
pencere denizliğinin tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden en az 0,90 metre yukarıda
konumlanması gerekir.

ç) Bina içinde düzenlenen kapıcı daireleri, en az brüt 50 m2’dir. Kapıcı dairelerinde,
her birisi en az 9 m2 ve dar kenarı en az 2.50 metre olmak üzere 2 yatak odası ve 12 m2’den
az olmamak üzere 1 oturma odası, en az 3,3 m2 mutfak ve banyo veya duş yeri ve tuvalet bu-
lunur.
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d) Bina dışında tertiplenen kapıcı daireleri en fazla brüt 40 m2 olmak zorundadır. Bu
fıkranın (ç) bendinde yer alan ölçüleri sağlayacak şekilde 1 yatak odası, 1 oturma odası, mutfak
ve banyo veya duş yeri ve tuvalet bulundurulur.

(3) Bekçi odası en az 4 m2 büyüklüğünde, doğrudan ışık ve hava alabilecek şekilde dü-
zenlenir. Bekçi odasında en az 1.5 m2’lik bir tuvalet yer alır.

(4) Kontrol kulübeleri:
a) Üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün ve yüzölçümü en az 1000 m2 olan

parsellerde, istenmesi halinde, trafik emniyeti bakımından tehlike arz etmemek, hiçbir şartta
parsel sınırını aşmamak ve komşu parsel sınırlarına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydıyla
bahçe mesafeleri içinde kontrol kulübesi yapılabilir.

b) Kontrol kulübesi 9 m2’yi geçemez.
c) Kontrol kulübesinin yüksekliği tabii veya tesviye edilmiş zeminden itibaren en fazla

4.00 metredir.
ç) Kontrol kulübesi ile esas bina arasındaki mesafe 2.00 metreden az olamaz.
d) Devletin güvenliği bakımından özellik arz eden parsellerde bu fıkrada belirtilen öl-

çülere uyulma şartı aranmaz.
Portikler
MADDE 48 – (1) Portikli yapıların yapılacağı cadde ve sokaklar uygulama imar planı

kararı ile belirlenir.
(2) Genel olarak portik bırakılması gereken yerlerde, portik yüksekliği 3.50 metre, de-

rinliği ise 4.00 metredir. Ancak, civarın teşekkül tarzı ve mevkiin özellikleri dolayısıyla bu
miktarlar ilgili idarece değiştirilebilir.

(3) Portiğe ve doğrudan yola açılan bina giriş kapıları dışa açıldığında, gizlenecek kadar
bina giriş holüne doğru çekilir.

Fırınlar
MADDE 49 – (1) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri saklı kal-
mak üzere fırınlar; sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, konut dışı çalışma alanları ile ticaret
bölgelerinde yapılabilir. Katkılı pide, kebap, simit fırınları ve geleneksel tandır ocakları, zemin
katı işyeri olarak kullanılabilen binalarda yapılabilir.

(2) Fırınların tanziminde;
a) Mevcut binalarda ekmek fırını hariç fırın ve tandır yapılması durumunda, 634 sayılı

Kanun hükümlerine uyulur.
b) Ekmek fırınları ayrık nizam yapılaşma bölgelerinde ve müstakil olarak yapılır.
c) Projesinde sınıfı belirtilmek zorundadır.
ç) Bağımsız bölüm brüt alanı 400 m2 üzerindeki ekmek fırınlarının iç yüksekliği 3.50

metreden, brüt alanı 250 – 400 m2 arasında olanların ise iç yüksekliği 3.00 metreden az ola-
maz.

d) Duvar ve döşemelerinde ısı ve ses yalıtımı uygulanır. Binanın taşıyıcı sisteminin ve
fırınla ilgisi olmayan diğer bağımsız bölümlerin ısı değişiminden olumsuz etkilenmemesi için
proje müelliflerince veya bu konunun uzmanı teknik elemanlarca hazırlanan rapora göre gerekli
tedbir alınır.

e) Mekanik tesisat projelerinde, kanalizasyon bağlantısına, her türlü böcek ve kemirgen
girişini önlemek için çekvalf konulur.

f) Fırınların baca ölçülerinin hesapları ve detaylarının TSE standartlarına uyularak mi-
mari projeye işlenmesi esastır. Ayrıca, bacaların bina iç duvarlarında tesis edilmesi ve filtre ta-
kılması şartı aranır.

g) Trafik açısından ilgili birimin görüşünün alınması gerekir.
ğ) Tesisin ihtiyacı olan otopark kendi parselinde karşılanır.
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h) İlgili yönetmelik, TSE standartları ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yö-
netmelik ile konut bölgelerinde yapılan fırınlar için gürültüyle ilgili yürürlükte olan mevzuat
hükümleri uyarınca gerekli tedbirler alınır.

(3) İkinci fıkra hükümlerine uyulmaması durumunda ruhsat düzenlenemez.
Pasajlar ve alışveriş merkezleri
MADDE 50 – (1) Ticaret bölgelerinde yapılacak pasajların:
a) Taban döşemesi üzerinden tavan döşemesine kadar olan yüksekliğinin ve genişliğinin

3.50 metreden, uzunluğunun 30.00 metreden az olmaması,
b) Her biri 1.50 metreden dar olmayan en az 2 giriş-çıkış kapısı ile yeteri kadar hava-

landırma bacası veya tertibatını haiz bulunması, pasaj giriş ve çıkışlarının erişilebilir olması,
c) Birden fazla katlı olmaları halinde her bir kat arasında bu Yönetmelikte belirtilen

şartlara uygun merdiven olması ve erişilebilirlik standartlarına uygun düzenlemelerin yapıl-
ması,

ç) Bir kısmı veya diğer katları başka maksatlar için kullanılan binalar içerisinde bulun-
maları halinde, diğer esas giriş merdiven, asansör ve geçit gibi tesislerle, bu tesislere ayrılan
yerlerin pasaj dışında ve müstakil olarak tertiplenmesi,

gereklidir.
d) Kapasiteye bağlı olarak ilgili idaresince uygun görülen büyüklük ve miktarda çocuk

oyun alanı, bay ve bayan tuvaletler, bebek bakım alanları, ilk yardım alanı ve çarşı bütününde
30 m2’den küçük olmamak üzere ihtiyacı karşılayacak büyüklükte mescit ayrılır.

(2) Alışveriş merkezlerinde; 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Tuvaletler
MADDE 51 – (1) Yarısı kadınlar, yarısı erkekler için olmak üzere; iş hanı, büro, alış-

veriş merkezi, çarşı, pasaj ve mağaza gibi binalar ile otel ve benzerleri binalarda her 25 kişi
için, en az birer adet, resmî binalar ile sinema, tiyatro gibi umumî binalarda ise her 50 kişi için
en az birer adet tuvalet yapılması zorunludur. Bu yapılarda engellilerin erişiminin sağlanmasına
yönelik tedbirler alınarak en az 1 kadın, 1 erkek olmak üzere engellilerin kullanımına ve erişi-
lebilirlik standardına uygun ayrı tuvalet alanı ayrılır. Pasajlar, kapalı çarşılar ve alışveriş mer-
kezleri hariç her işyerinde en az 1 adet tuvalet düzenlenecektir. Pasajlar, kapalı çarşılar ve alış-
veriş merkezlerinde yer alan 50 m²’yi geçen işyerlerinde ortak alanda düzenlenen tuvaletler
haricinde en az 1 adet tuvalet yapılması zorunludur.

(2) İbadet yerleri, şehirlerarası yollarda yer alan dinlenme tesisleri, meydan ve park
gibi yerlerde yapılacak umumî tuvaletlerin en az yarısının, diğer yapılarda ise en az üçte birinin
alaturka tuvalet taşlı olması sağlanır.

(3) Tuvaletlerde yeterli sayıda pisuar ve lavabo bulundurulur. Resmi binalar, işyeri, bü-
ro, fabrika gibi yerlerde çalışan sayısı, mağaza, alışveriş merkezi, çarşı, pasaj gibi yerlerde tah-
mini müşteri sayısı, lokanta, sinema, tiyatro gibi yerlerde oturma sayısı, otel ve benzeri konak-
lama tesislerinde yatak sayısı ve bu hesaplamalara dâhil olarak ziyaretçi sayıları ve diğer farklı
özellikler dikkate alınarak yeterli tuvalet ayrılır.

(4) Birden fazla kullanımı haiz binalarda her kullanım için bu maddedeki kriterlere göre
ayrı ayrı değerlendirme yapılır. Uluslararası kurallara tabi yapılarda bu Yönetmelikte belirti-
lenden az olmamak kaydıyla uluslararası kuralların gerektirdiği sayıda tuvalet yapılması zo-
runludur.

(5) Umumî binalarda çalışan, müşteri ve ziyaretçi gibi tüm kullanıcıların ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla kapasite hesabına göre belirlenen büyüklük ve sayıda erişilebilirlik stan-
dardına uygun engelli tuvaleti yapılır.
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Çay ocakları
MADDE 52 – (1) Büro, iş hanı, alışveriş merkezi, pasaj gibi ticari binalarla, sanayi

tesislerinde; kullanma alanı en az 3 m² olmak, 0.45 x 0.45 metre ebadında hava bacasıyla veya
mekanik havalandırma ile havalandırmak, bir ateş bacasıyla irtibatlandırılmak kaydıyla çay
ocakları bağımsız bölüm olarak düzenlenebilir.

(2) Çay ocaklarının nizamı ışıklıktan veya doğrudan ışık ve hava alması halinde hava
bacasına gerek yoktur.

Yığma, ahşap ve kâgir yapılarda aranan şartlar
MADDE 53 – (1) Binalar, güncel teknik mevzuat ile fen ve sanat kurallarına uygun

olarak;
a) Binayı etkiyebilecek bileşik etkilere karşı yeterli dayanıma sahip olacak ve etkileri

güvenli bir şekilde zemine aktarabilecek ve aynı zamanda civar yapılara herhangi bir zarar ver-
meyecek şekilde,

b) Temel zemininde oluşabilecek oturma, kabarma, büzülme ve donma sebebiyle yapı
stabilitesi bozulmayacak biçimde,

tasarlanarak inşa edilmek zorundadır.
Bodrumlar
MADDE 54 – (1) Katı yakıt kullanan sobalı binaların bodrum veya zemin katlarında

veya teknik olarak bodrum kat tesis edilememesi durumunda yüksekliği 2.20 metreyi geçme-
mek üzere bahçelerinde; ortak alan niteliğini haiz olmak ve eklenti ihdas etmemek kaydıyla
her bağımsız bölüm için en az 5 m2, en fazla 10 m2 odunluk, kömürlük veya depolama yeri
ayrılması zorunludur. Tek bağımsız bölümlü konut yapılarında ortak alan niteliğini haiz olma
koşulu aranmaz.

(2) Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla meyilli yollar dışında yapı-
lacak ön bahçesiz binalarda, yol cephesinde bodrum girişi yapılamaz.

(3) Toprağa dayalı bodrum katlarda bulunan konutlarda oturma odası ve bir yatak oda-
sının; taban döşemesinin üst seviyesinin tabii veya tesviye edilmiş zemine gömülü olmaması,
doğal aydınlatma ve havalandırmasının pencere açılmak suretiyle sağlanması, sel, taşkın ve su
baskınlarına karşı tedbirlerin alınmış olması zorunludur. Bu bağımsız bölümlerin kısmen veya
tamamen tabii ve tesviye edilmiş zemin altında kalan duvarlarında pencere açılamaz.

(4) Ticari alanlarda yapılan binaların ticari amaçla kullanılan bodrum katlarında döşe-
menin zemine gömülü olmama şartı aranmaz. Bu tür binalarda suni havalandırmanın sağlan-
ması ile engellilerin dolaşımına olanak sağlayan erişilebilirlik standartlarına uygun rampa, yü-
rüyen bant ve benzeri önlemler alınır.

(5) Konut alanında kalmakla birlikte, ilgili idare meclisince yol boyu ticaret kararı alı-
nan yol güzergâhlarında zemin katta, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak ti-
caret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu pi-
yesler binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz. Ancak, köşe başı veya
köşe başından başka iki yola cephesi olan parsellerde yapılacak binaların yola cephesi bulunan
bodrum katlarına ticari kullanımlı bağımsız bölüm yapılabilir. Bu bölümlerin üst ve alt kattaki
mekânlarla içten bağlantısı sağlanabilir. Ticari kullanımların altında konut yapılamaz.

(6) Toprağa dayalı tüm bodrum katlarda, dış etkilere karşı ısı ve su yalıtımı yapılması
zorunludur.

(7) Bina etrafında mütemadi kuranglez tesis edilemez. Kuranglezlerden giriş çıkış ya-
pılamaz. Ancak, yol cephesinde bulunmayan kuranglezlerinden kaçış amacıyla çıkış tertiple-
nebilir. Kuranglezlerde sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirlerin alınmış olması zorunlu-
dur.

3 Haziran 2021 – Sayı : 31500                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



(8) Arazi eğiminden faydalanmak amacıyla veya mimari nedenlerle, binalar bloğunun,
bir binanın veya bağımsız bir dairenin; belirlenen bina yüksekliğini aşmamak, belirli piyesler
için tespit olunan asgari kat yüksekliklerine veya bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı
olmamak şartı ile çeşitli katlarda ve/veya farklı taban ve/veya tavan seviyelerinde düzenlenmesi
mümkündür. Ayrıca, zemin katların binanın kot aldığı yol cephesi üzerinde bulunmayan piyes-
leri ile yol cephesinde yer alan piyeslerinin yol cephesinde kalmayan ve piyes derinliğinin ya-
rısını aşmayan bir kısım alanları, zemin kat kotundan farklı kotta düzenlenebilir.

Müştemilatlar
MADDE 55 – (1) Binaların müştemilat kısımları, mümkün ise binanın bodrumunda,

aksi halde bahçede tertiplenir.
(2) 4 tarafı yol ile çevrili istisnai parseller dışında esas binaların yol tarafındaki cephe

hatlarına tecavüz eden müştemilat binası yapılamaz. Bu gibi istisnai parsellerde müştemilat
binalarının yapılacağı yeri tayine idare yetkilidir.

(3) Müştemilat binalarının:
a) Dar kenarı 4.00 metreden, en yüksek noktasının tabii zeminden yüksekliği 2.50 met-

reden fazla olamaz.
b) Binaya bitişik oldukları takdirde, komşu parsel sınırına, aksi halde binaya ve ayrıca

komşu parsel sınırına uzaklıkları bu Yönetmelikle veya planla belirlenen miktarlardan az ola-
maz.

c) Yapı cinsleri ahşap olamaz.
ç) Parsel durumu müsait olduğu takdirde esas binanın inşasından önce de yapılması

mümkündür.
d) Kapıcı dairesi, garaj, odunluk, kömürlük, depo, mutfak, çamaşırhane ve benzeri hiz-

metler için olup, maksadı dışında kullanılamaz.
(4) Müştemilatlar mimari projede ve vaziyet planında gösterilir. Bahçede yapılmasının

zorunlu olduğu hallerde; bu Yönetmelikte veya planında belirtilen şartlara ve çekme mesafe-
lerine uyularak yapılır.

Yıldırımdan korunma sistemleri
MADDE 56 – (1) İçinde patlayıcı madde bulundurulan yerlerle, sivri ve yüksek bina

ve tesislere Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, TSE Standartlarına
uygun yıldırımdan korunma sistemi tesis edilmesi mecburidir.

ALTINCI BÖLÜM
Projeler ve Yapı İzin Belgeleri

Projeler ve yapı izin belgelerine ilişkin hususlar
MADDE 57 – (1) Projeler ve yapı izin belgelerine ilişkin hususlarda;
a) Yapı ruhsatına ilişkin genel hükümlere ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetme-

liğinin 54 üncü maddesi,
b) Yapı ruhsatı işlemlerine ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 55 inci

maddesi,
c) Kamu alanlarında yapılacak yapılarda ruhsata ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yö-

netmeliğinin 56 ncı maddesi,
ç) Yapı projelerine ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesi,
d) Esaslı tadilata ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 58 inci maddesi,
e) Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetlere ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönet-

meliğinin 59 uncu maddesi,
f) İstinat duvarlarına ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,
g) Muvakkat yapıya ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 61 inci maddesi,
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ğ) Elektronik haberleşme istasyonlarına ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeli-
ğinin 62 nci maddesi,

h) Şantiye binaları hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi,
ı) Yapı kullanma iznine ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64 üncü mad-

desi,
i) Yapı kullanma izinlerinde başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esas-

lar hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 65 inci maddesi,
j) Mimari estetik komisyonları hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 66 ncı

maddesi,
uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetime Dair Hükümler

Bakanlığın denetim yetkisi
MADDE 58 – (1) Bakanlığın denetim yetkisine ilişkin hususlarda Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğinin 67 nci maddesine uyulur.
Fenni mesuliyet
MADDE 59 – (1) Fenni mesuliyet hizmetlerine ilişkin hususlarda Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğinin 68 inci maddesine uyulur.
Yapı yerinde bulundurulması gerekli levha ve belgeler
MADDE 60 – (1) Yapı ruhsatı ve ekleri ile şantiye defterinin yapı yerinde bulundurul-

ması zorunludur. Ayrıca inşaat süresince yapı yerinde yapı sahibinin, mimari, statik, mekanik,
elektrik, jeoloji, jeofizik ile harita proje müelliflerinin, fenni mesulün ve yapı müteahhidinin
isimleri ile pafta ada parsel bilgileri ve yapı ruhsatı numara ve tarihini içeren en az 0.50x0.75
m² boyutlarında bir levhanın, herkesçe rahat görülebilecek bir yerde asılı olarak bulundurulması
gerekir. Aksine davranışlarda sorumluluk yapı sahibine ve müteahhidine aittir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar
MADDE 61 – (1) Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar hakkında Planlı Alanlar

İmar Yönetmeliğinin 69 uncu maddesine uyulur.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bakanlık denetçilerinin yetkilendirilmesi ve özellikleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık denetçilerinin yetkilendirilmesi ve özellikleri hak-

kında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine uyulur.
Mevcut teşekkül
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Mevcut teşekkül hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeli-

ğinin geçici 2 nci maddesine uyulur.
Mevcut yapı ruhsatı başvuruları
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mevcut yapı ruhsatı başvuruları hakkında Planlı Alanlar

İmar Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine uyulur.
Yürürlük
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yü-

rütür.
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Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2019 tarihli ve 30966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üni-

versitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü maddesine aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

“(2) Deprem, sel baskını, yangın, savaş, salgın hastalıklar gibi olağan dışı, eğitim-öğ-

retim ve sınavların normal olarak sürdürülemediği hallerde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından

eğitim-öğretim süreçleri ve sınavlara ilişkin gerekli geçici değişiklikler ve düzenlemeler yapı-

labilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/12/2019 30966

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/2/2020 31045
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/10/2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya

Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü aşağıdaki şekildedir:

a) AGNO’su 0,00-1,99 arasındaki bir öğrencinin ders yükü, mevcut ve alt yarıyıllardaki

derslerden olmak üzere en fazla 30 AKTS kredisidir.

b) AGNO’su 2,00-2,49 arasındaki bir öğrencinin ders yükü, mevcut ve alt yarıyıllardaki

derslerden olmak üzere en fazla 35 AKTS kredisidir.

c) AGNO’su 2,50-2,99 arasındaki bir öğrencinin ders yükü, mevcut ve alt yarıyıllardaki

derslerden olmak üzere en fazla 40 AKTS kredisidir.

ç) AGNO’su en az 3,00 olan bir öğrencinin ders yükü, alt yarıyıllardan, mevcut yarıyı-

lından ve bir üst sınıfından olmak üzere en fazla 40 AKTS kredisidir.

(2) Birinci sınıf öğrencileri, tabi oldukları müfredatlarının ilk iki yarıyılında yer alan

derslerden muaf oldukları dersler dışındaki dersleri bırakamazlar.

(3) Staj dersleri gibi mesleki deneyime dayalı olan ve iş yeri eğitimi gerektiren dersler

ile Senato tarafından ayrıca belirlenen derslerin AKTS kredi değeri, kayıt işlemlerinde öğren-

cinin toplam ders yükünün hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başından

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/10/2017 30212

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/6/2018 30461
2- 9/11/2018 30590
3- 25/9/2019 30899
4- 12/1/2020 31006
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 36)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma
Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b)
bendinde yer alan “- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluş-
ları,” satırı “- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle
kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” olarak, “- Sigorta ve reasürans şirketleri,” satırı “- Sigorta,
reasürans ve emeklilik şirketleri,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yer alan “kanunla kurulan ka-
mu kurum ve kuruluşları,” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan
kamu kurum ve kuruluşları,” olarak, “sigorta ve reasürans şirketleri,” ibaresi “sigorta, reasürans
ve emeklilik şirketleri,” olarak değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan “ifalarında” ibaresinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.
“(sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenle-
nen sağlık hizmetleri hariç)”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan
“1.000 TL’yi” ibaresi “2.000 TL’yi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.1.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar ek-
lenmiştir.

“Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların
tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

Alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmını ayrıca göstermek su-
retiyle iade amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenlenir. Söz konusu belgede gösterilen tu-
tarlar alıcı ve satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun olarak
kayıtlara alınır. Düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edilmesine istinaden, işleme ilişkin
tevkif edilen KDV, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilir.

Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade talebi sonuçlandı-
rıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak yukarıda belirtilen şekilde
düzeltme yapılmasının gerekmesi durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilir:

-Düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı vergilendirme döneminde, yukarıda be-
lirtildiği şekilde düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de düzeltme yaptıktan sonra
vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde
bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınır.

-Mükellefin, bu şekilde düzeltme işlemini yapmaması halinde, tevkifat nedeniyle iade
edilen KDV, değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecik-
me faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/B-7.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz
konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uy-
gunluk bildirimi alınır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşları tarafından, fa-
turayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla
(EK: 11A)'da yer alan yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir.”
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MADDE 6 – Aynı Tebliğin (II/B-7.2.2.) bölümünün dördüncü paragrafının birinci cüm-

lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf

edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyip, üzerinde gerek duyduğu

değişiklikleri yapar. Ayrıca, nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin

istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alır. Alınan

olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşu listeyi örneği (EK:11B)’de yer alan biçimde

onaylar.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin (II/B-17.1.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan

“mevzuat seti kitapları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Uluslararası Standart Kitap Numarası

(ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları” ibaresi eklenmiş, beşinci paragrafında yer alan

“Boyama defterleri, kitap” ibaresi “Kitap” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (III/A-4.9.) bölümünün beşinci paragrafının sonuna aşağı-

daki cümle eklenmiştir.

“6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul

yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden

sayılırlar.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin (III/C-2.1.) bölümünde yer alan “ç)” bendinin ikinci para-

grafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Bununla birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fık-

rasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci

fıkrasının (i) bendindeki gider ve maliyet unsurlarından bir kısmının indiriminin kabul edil-

meyeceğine yönelik düzenleme 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmü ile paralellik arz

etmemektedir. Doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan bu giderler için yüklenilen KDV’nin

indirim konusu yapılamaması, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen

vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi ile de çelişmektedir.

3065 sayılı Kanunun 29/5 inci maddesinin verdiği yetki çerçevesinde 193 sayılı Gelir

Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Ku-

rumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve

maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d mad-

desi hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin (IV/D-1.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gel-

mek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bununla birlikte, aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem tü-

ründe iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması müm-

kündür.”

MADDE 11 – Bu Tebliğin;

- 1, 2, 3, 5 ve 6 ncı maddeleri yayımını izleyen ay başında,

- diğer maddeleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 31/05/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-62

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 31/05/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-63

Konu : Taşınmaz Satışı
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4729 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4719 

—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4730 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4755 

—— • —— 
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4767 
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Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4717 

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

 
 4696/1-1 

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

 
 4698/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ELEKTRİK, MEKANİK, İNŞAAT, 
MONTAJ VE DEVREYE ALMA İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Kristal Şeker Santrifüjünün Montajı ve Lapa Teknesi ile Şeker Helezonunun 

Tavan Vinci, Elektrik, Mekanik, İnşaat, Montaj ve devreye alma inşaat ve mekanik işleri ihalesi 
T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulüne göre ihale 
edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/300237 
1- İdarenin 
a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2- İhale konusu malın 
a) Adı : Kristal Şeker Santrifüjünün Montajı ve Lapa Teknesi 

ile Şeker Helezonunun Tavan Vinci, Elektrik, 
Mekanik, İnşaat, Montaj ve devreye alma inşaat ve 
mekanik işler komple 

b) Niteliği türü miktarı : 4 adet BW-1750 tip Kristal şeker santrifüjünün ve 2 
adet Lapa teknesinin, 3 Adet Helezonun montajı ile 
beton kırım-harfiyat, santrifüj katı döşeme çelik 
yapısı tadilatı, kalıp, demir, beton inşaat ve mekanik 
işler komple 

c) İşin süresi : İş yeri tesliminden itibaren 60 takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 14/06/2021 Pazartesi Günü saat 14.30 
4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5- Teklifler 14/06/2021 Pazartesi Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (14/06/2021 Pazartesi) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık 
yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 
bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 
verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara 
tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9- Bu ihalenin tamamı için teklif verilecektir. 4799/1-1 
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GALERİCİLER SİTESİNİN YAPIMI KARŞILIĞI, 6 YILLIK  

İŞLETME HAKKI YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Çanakkale İli Biga Belediye Başkanlığından: 

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI 

MADDE- 1-) 

Çanakkale İli Biga İlçesi Hamdibey Mahallesi Karaçayır Mevkii 780 Ada 3 Parselde 

kayıtlı arsa üzerine mevcut imar durumuna göre Avan Projesinin de verilen Galericiler Sitesinin 

anahtar teslim olarak Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi bütünlüğü içinde Galericiler Sitesi 

şeklinde projelendirilmesi, üretilen projeye uygun olarak Galericiler Sitesi ve Ada İçi Altyapı ve 

Çevre Düzenleme Komple Anahtar Teslimi Galericiler Sitesi İnşaatının yapımı ve maksimum       

6 yıl süre ile işletilmesi (intifa) hakkının verilmesi koşuluyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

35/a maddesine göre kapalı teklif arttırma usulü ile ihale edilecektir. 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ 

MADDE – 2 -) 

İstekliler, İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Biga 

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine 

ihale dosya bedeli olan 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) yatırılarak Fen İşleri Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İHALE YERİ VE TARİHİ 

MADDE – 3 -) 

İşin ihalesi 15/06/2021 Salı günü saat: 11.00 da Biga Belediyesi Encümen Toplantı 

Salonunda, Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır. 

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ 

MADDE – 4-) 

İhaleye konu işin tahmini inşaat maliyeti bedeli 3.888,376,00 TL (Üç Milyon Sekiz Yüz 

Seksen Sekiz Üç Yüz Yetmiş Altı Lira)’dur. Yapım bedeli, bu bedeli aştığı takdirde yüklenici 

idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir. 

Galericiler Sitesi aylık intifa hakkı bedeli olarak 900,00 TL olarak belirlenmiş olup, 

gelecek diğer yıllar için aylık intifa hakkı bedeli; (TEFE+TÜFE)/2 oranındaki fiyatlarına göre 

belirlenecektir. İhaleye iştirak edecek istekliler aylara göre minimum intifa hakkı bedeli gösterilen 

değerler üzerinden, % (yüzde) olarak artış yapacaklardır. İstekliler aylık intifa hakkı bedelleri 

üzerine yapacakları artışı belirterek teklif vereceklerdir. 

İstekliler tekliflerinde yapacakları yüzde artış oranını aylara göre ayrı ayrı değil, tek bir 

yüzde artış oranı olarak belirtecek ve bu yüzde artış oranı aylara göre belirtilen minimum intifa 

hakkı bedelleri ile çarpılarak, bulunan artış miktarları ilgili yılın minimum intifa hakkı bedeline 

eklenerek, aylara ait ihale sonucundaki intifa hakkı bedeli tespit edilecektir. 

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 

MADDE – 5 -) 

5.1.) Geçici Teminat: Geçici Teminat miktarı tahmin edilen İnşaat Yapım 

Bedeli+Tahmini Yıllık Kira Bedeli = 3.888,376,00 TL +10.800,00TL= 3.899.176,00 TL’ nın 

%3’ü olan 116.975,28 TL (Yüz On Altı Bin Dokuz Yüz Yetmiş Beş Lira Yirmi Sekiz Kuruş) dur. 
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5.2.) Kesin Teminat: İşin tahmini inşaat maliyet bedeli 3.888,376,00 TL (Üç Milyon 

Sekiz Yüz Seksen Sekiz Üç Yüz Yetmiş Altı Lira) ile ihale sonucu oluşacak ortalama yıllık intifa 

hakkı bedelinin % 6’sı oranında alınacaktır. 

Tesisin sözleşmeye, şartnamelere ve projelere uygun olarak tamamlanıp, kabulünün 

yapılmasını müteakip, kesin teminatın tamamı ilgili yönetmeliklere göre iade edilecektir. 

5.3.) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Tedavüldeki Türk Parası, 

b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların 

verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka 

teminat mektupları, 

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları, 

5.4.) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, 

yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla 

değiştirilinceye kadar Kiralayan İdare tarafından tutulacaktır. 

5.5.) Takip eden yıllara ilişkin intifa hakkı bedeli artışı üzerinden kesin teminat 

tamamlattırılacaktır. 

5.6) İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü ihale 

saatine kadar, Belediyemiz Veznelerine yatırmaları veya bankalardan birinden bu bedel kadar 

teminat mektubu getirmeleri şarttır. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak 

ettirilmezler. 

İHALE TEKLİF ŞARTLARI 

MADDE – 6 -) ihale teklif şartları idari ve diğer şartnamelerde belirtilmiştir. 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER 

MADDE – 7 -) 

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Kanuni ikametgâh belgesi, 

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermek, 

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde, Ortak Girişim beyannamesi, 

d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkânlarını gösterir bilgi ve belgeler, 

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, (2021 yılı için tasdikli) 

e-1) Gerçek Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

e-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

e-3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

f) İmza sirküleri verilmesi, 

f-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

f-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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f-3) Ortak girişim olması halinde, ortam girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

g) 2886 sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması 

g-1) İstekli şirket ise, şirketin son durumunu (şirket ortaklarını, bunların hisse durumunu 

ve görevlerini içeren) gösteren belge, 

h) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir), 

i) Geçici teminat olarak belirtilen bedelin ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair belge, 

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

MADDE – 8-) 

2886 S.D.İ.K.’nun 6. maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu 

ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. 

Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek 

geçici teminatı irada kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin 

teminatı irada kaydedilir. 

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI 

MADDE – 9 -) 

9.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa 

konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak 

göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır. 

9.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 7.maddede 

istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. 

TEKLİFLERİN VERİLMESİ 

MADDE -10-) 

10.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 15/06/2021 Salı günü saat:11,00’ e 

kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Sakarya Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 10’deki 

Biga Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek 

maksadıyla geri alınamaz. 

10.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 

10.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 

edilmez. 

10.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

MADDE – 11-) Söz konusu ihale 2886 S.D.İ.K.’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün 

bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması 

gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır. 

MADDE – 12-) İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, yap-işlet-devret modeli ile 

inşaatın yaptırılması ve maksimum 6 yıl süre ile işletilmesi (intifa hakkı) işinde, ihale 

şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE – 13-) Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.’nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi 

yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.  

İlan olunur. 4699/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve 

Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira 
bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun 
süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır. 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın; 

İl’i İstanbul İlçesi Şişli 
Mahallesi Şişli Cadde-Sok.-Mevkii Halaskargazi ve Abide-i Hürriyet Cad. 
Ada 1010 Parsel 155 parsel 
Yüzölçümü 914,95 m2 Hisse Miktarı Tam 
Cinsi Bahçeli İki Ev Vakfı Sultan Beyazıt Vakfı 

İhaleye Konu İş’in; 

Adı-Niteliği İstanbul ili, Şişli ilçesi, 1010 Ada, 155 Parsel, (Bahçeli İki Ev) 
25 Yıl Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi. 

Mevcut İmar Durumu-
Fonksiyonu 

Ticaret 

İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi) 
Süresi 25 Yıldır. (Proje ve İnşaat: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 22 Yıl) 

İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle 
başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (Oniki) aydan fazla 
olmaması. 

Asgari Aylık Kira Bedeli 1. Yıl Aylık: 100.000,00.-TL (YüzbinTürkLirası)+(İhale Artışı) 
2. 3. Yıllar aylık kira bedelinin; Her yıl bir önceki yılın kira 
bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki 
aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak, 
4. Yılın başından itibaren Aylık; 600.000,00.-TL 
(AltıyüzbinTürkLirası)+(İhale Artışı) 
5. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar her yıl, bir 
önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat 
endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) 
artırılarak belirlenecektir. 
-- Taşınmaz üzerindeki binalar yıkılıp imarı doğrultusunda 
yeniden yapılacaktır. 

Tahmin Edilen Bedel 
(Bu bedel Meclis Kararında 
inşaat süresince (İlk 3 yıl) 
belirlenen kira bedelleri ile 
birlikte inşaat maliyetinin 
toplamıdır.) 

27.804.123,00.-TL 
(YirmiyedimilyonsekizyüzdörtbinyüzyirmiüçTürkLirası) 

Geçici Teminat 834.123,69.-TL 
(SekizyüzotuzdörtbinyüzyirmiüçTürkLirasıAltmışdokuzKuruş) 

İhale Dokümanlarının: 
(Görüleceği-Satın alınacağı 
ve Teslim Edileceği) Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü 
Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü 
İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu / İSTANBUL 
Tlf. : 0212 251 8810 (Dahili: 7250-7302) 
e-mail : istanbul@vgm.gov.tr.  
İnternet Adresi : www.vgm.gov.tr 
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İhale Doküman Bedeli 1.000,00-TL 

İhalenin Yapılacağı Adres Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü 
Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL 

İhale Tarih ve Saati 14.06.2021 - 11:00 

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar; 
1-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) 

maddesine uygun olarak hazırlanmış (Dış Zarf) içerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve 
Saatine Kadar belirtilen adrese Elden Teslim Etmeleri veya Posta Yoluyla Ulaştırmaları 
Gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz.) 

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, telefon, fax numarası, 
elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve 
ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza 
Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi 
halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter 
tasdikli vekâletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair 
Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici 
ve ek teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına Vakıfbank 
Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR940001500158007309657514) numaralı İdare hesabına 
(İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi 
numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair 
geçici teminat makbuzu. 

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 
uygun olarak hazırlanmış Ortak Girişim Beyannamesi, (Ek: 3) 
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g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 15’si kadar kullanılmamış nakit 
kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka 
referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Benzer İş (11.06.2011 tarih ve 
27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde 
belirtilen (B) Üst Yapı (Bina) İşleri (III. Grup Bina İşleri) olarak belirlenen işlere ait, Tahmin 
edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda “İş 
Deneyim Belgesi” veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt 
yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi” (Ek: 5). (Alt 
yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere 
katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.) 

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 
alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 
ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 
dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik 
Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter 
tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin 
verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin 
internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına 
dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
l) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın/ların yerinde görüldüğüne dair, ekli 

örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek: 7), 
m) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde 

hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde 
hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek: 8) sunmaları gerekmektedir. 

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki 
belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 
veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece 
tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5-) Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 
bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik 
yapılamaz. 

7-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 
8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin 
görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

9-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
İLAN OLUNUR. 4611/1-1 
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MEVCUT REKLAM ÜNİTELERİNİN KALDIRILMASI VE YENİ REKLAM 

ÜNİTELERİNİN TEMİNİ, MONTAJI, BAKIM VE ONARIMI  

KARŞILIĞINDA REKLAM YERLERİ 10 YIL SÜRE İLE  

KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kars Belediye Başkanlığından: 

1- Kars Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam 

ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin 

temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında reklam yerleri 2886 sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi 

gereğince “Açık Teklif Usulü”(Arttırma) ile ihale edilerek 10 yıl süre ile kiraya verilecektir. 

2- İhaleye konu reklam ünitelerinin teknik özellikleri ihale teknik şartnamesinde 

belirtilmiş olup; 15 adet Klimalı Kapalı Otobüs Durağı yeri, 15 adet Kapalı Otobüs Durağı yeri, 

40 adet Açık Otobüs Durağı yeri, 40 adet Raket Reklam Vitrini yeri, 2 adet Megalight yeri, 80 

adet Bilboard yeri, 2 adet Totem Yeri, 2 adet CLP Silindir Kule yeri olmak üzere toplam 196 adet 

Açık Hava reklam materyalinden oluşmaktadır. 

3- İhaleye çıkarılacak 196 adet Açık hava reklam ünitelerinin yerinin kiraya verilmesi 

aylık kira muhammen bedeli KDV hariç 52.952,33-TL olup geçici teminatı ise (10 yıllık 

muhammen bedelin % 3’ ü oranında) 190.630,00TL.dir. 

4- İhale alıcısı ihalenin kesinleşmesinin kendisine bildirilmesinden itibaren 15 gün 

içerisinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek 10 yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanmak 

suretiyle %6 oranında kesin teminat alınacaktır ve KDV, ihale damga vergisi, karar pulu ve 

sözleşme damga vergisi bedellerini Belediyemiz veznesine yatırarak noterden tescil edilecek kira 

mukavelesi yapmak zorundadır. Her türlü vergi, resim ve harçlarla, sözleşme giderleri ihale 

alıcısına aittir. 

5- İhale 17/06/2021 Perşembe günü saat:14.30’da Kars Belediye Başkanlığı, Yusufpaşa 

Mahallesi, Karadağ Caddesi, No: 19 adresindeki Hizmet binasında bulunan Belediyemiz Toplantı 

Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

6- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebileceği gibi ihaleye iştirak 

edilmesi halinde teknik şartname dahil 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğünden temin edilecektir. 

DOSYA İÇERİSİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU EVRAKLAR 

7- İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek dosyalarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

A) İstekli Gerçek Kişi İse; 

a) İsteklinin T.C. Kimlik numarasını içeren tasdikli nüfus cüzdan sureti veya Nüfus 

cüzdan fotokopisi, 
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b) İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı, 

c) İstekli, reklam işi yaptıklarına dair kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya 

da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

d) Noter tasdikli imza sirküsü 

e) Vekâleten katılıyor ise, noter tasdikli vekâletname ve vekâlet verenin imza sirküsü ve 

katılanın imza sirküsü, 

f) Geçici teminat (10 yıllık muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedelinin ihale saatinden 

önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubunu ibraz etmesi, makbuzu veya teminat 

mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 

(Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine 

Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek 

ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) 

g) Şartname dosya bedeli olan 250.00 TL yatırdığına dair belge, 

h) 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 

B) İstekli Tüzel Kişi İse; 

a) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, reklam işi 

yaptıklarına dair ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge Ticaret Odasından veya resmi makamlardan şirket siciline kayıtlı 

ve halen faaliyette olduğuna dair belge, 

b) Şirket adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin yetkilisi olduğuna dair noter 

onaylı vekâletname ve imza sirküsü 

c) Geçici teminat (10 yıllık muhammen bedelin % 3’ü oranında) bedelinin ihale saatinden 

önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubunu ibraz etmesi, makbuzu veya teminat 

mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 

(Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine 

Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek 

ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) 

d) İhale şartname dosya bedeli olan 250.00TLyatırdığına dair belge. 

e) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 

C) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (7-A) ve (7- B)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri, istekli şirket ise: Şirket 

ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil 

Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi biri. 

D) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. 
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E) İstekli tarafından Şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair ihale dokümanının 

imzalı örneği. 

F) Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili Müdürlüklerden alınmış borç sorgulama 

belgesi. 

G) Açık hava reklam işi ile ilgili olarak en az bir kamu kuruluşu ya da belediyeden 

(iştirakleri dahil) son 5 yıldır açık hava reklam işletmeciliği yapmakta olduğuna dair, ilgili 

idareden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan 

firmalardan en az bir tanesi bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir. 

8- İhalelere iştirak etmek isteyen istekliler, ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü 

olarak belirtecekleri gibi yukarıda belirtilen belgelerle birlikte takdir edilen muhammen bedel 

üzerinden 2886 sayılı D.İ.K’nun 37. maddesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif 

mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 17/06/2021 günü ihale saatine kadar İhale 

Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. 

Geçerli en yüksek teklif fiyatının altında olmamak üzere ihale komisyonunca artırıma gidilecek 

olup, artırım sonucunda verilen en yüksek teklif İdarece uygun bedel olarak kabul edilecektir. 

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif 

olarak kabul edilir. 

9- İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 sayılı 

Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

10- Kira artışları yıllık TÜFE (Tüketici Üretici Fiyat Endeksi) artışlarına göre hesaplanır. 

11- Belediyemiz encümenince alınan ihale kararı, ita amirince karar tarihinden itibaren 15 

(onbeş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. 

12- İta amirince onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü 

içinde, ihale yapılan veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü 

mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesi halinde bu durum istekliye 

aynı şekilde bildirilir. 

13- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

14- İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) 

Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır. 

15- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, belirtilmeyen hususlarda ayrıca kiralamada 

idari ve teknik şartnamelerinin hükümleri geçerlidir. 

16- İhaleye 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler katılamayacaktır. 

17- İhaleden ve sözleşmeden doğan kira ile ilgili her türlü anlaşmazlıklar Belediye Encümeninde 

görüşülerek çözümlenecektir. Uyuşmazlık halinde ise Kars Mahkemeleri ve İcra daireleri 

yetkilidir. 

İlan olunur. 4731/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK VE YERALTI ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi (I. Etap) 

alanına ait, YG-AG elektrik ve yeraltı şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her 

biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü 

ile ihale edilecektir. 

1-İdarenin Adresi : Çekirdeksiz Mah. Ticaret Odası OSB 2. Cad. 

No: 7 Polatlı / ANKARA 

2-İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik ve Yeraltı Şebekesi Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : Polatlı / ANKARA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2021 TEDAŞ B.F. ile) : 8.184.648 TL 

f) Geçici Teminatı :    245.539,44 TL 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 

nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 17/06/2021 - Saat 10.30 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekâletname 

ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 

aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 

veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 

39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 

ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.30’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5-İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7-İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Çekirdeksiz Mah. 

Ticaret Odası OSB 2. Cad. No: 7 Polatlı / ANKARA adreslerinde görülebilir veya 500 TL 

karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8-İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10-KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11-Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 4734/2-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari 

ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) aşağıda ticaret unvanı belirtilen Şirkete, 

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Gaziantep Sulh Ceza Hâkimliklerinin 

muhtelif Değişik İş sayılı kararlarıyla kayyım olarak atanmış; Fon Kurulu Kararı ile “Naksan 

Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün oluşturulmasına ve satışına 

karar verilmiş olup, bahse konu Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 

Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 

Edilmesine Dair Kanunun 19 ve 20'nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134'üncü 

maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan 

Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma 

usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan 

ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.  

MALİK 

Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI  

“Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malik”e ait; 

“Şartname” ekinde detay bilgileri belirtilen İstanbul ili, Yenibosna ilçesi, Köyaltı Mevkiinde 

bulunan 0 ada, 3530 parsel sayılı, 3.436,32 m² alanlı taşınmazı ile muhdesatından oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL  

"Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen 

bedeli 35.170.000 (otuzbeşmilyonyüzyetmişbin) TL’dir. 

TEMİNAT  

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: 

TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına 3.517.000 (üçmilyonbeşyüzonyedibin) 

TL nakit teminatın, “Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 

sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz 

teminat mektubu veya teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, 

T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecektir. 

Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip 

olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir. 

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 

“Şartname”de belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl 

veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olmak üzere, en geç 

28.06.2021 tarihi saat 16:00’a kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden 

teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra 

verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.  
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İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ  

İhale 30.06.2021 tarihinde, saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 

tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 

Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI  

1. “Yönetmelik”in 12. maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 

bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, 

doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 

birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3. 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonuna devredilen Şirketler ile Fonun kayyım atandığı Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY 

terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine 

karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya 

irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine 

katılamazlar. 

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler  

İNCELEME 

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. 

“Katılımcılar” satın aldıkları “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak 

ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin, 

“Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 

3862 34 no.lu TL hesabına 2.000- (ikibin) TL’yi “Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari 

ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış 

Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp, son 

sayfası imzalanarak idari belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan 

“Şartname” bedeli hiçbir suretle iade edilmez. “Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve 

eklerinin onaylı ve eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak 

teslim aldığına dair imzalı beyanda bulunmakla yükümlüdür.  

İHALE USULÜ 

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 

“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 

artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 

verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 

teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 

teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 

alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası cinsinden verilecektir.  
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“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık,    

02.07.2021 tarihinde saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul 

adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 

5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 

25. maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar 

“Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı Kanunun 20. 

maddesinin 2. fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya 

irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla, “İhale 

Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir.  

5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi, 6758 sayılı Kanunun 20. maddesinin 2. fıkrası ve 

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25. maddesinde düzenlenen şartlara uygun 

olmayan müracaatlar Fon tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR  

1- İhale bedeli ve İhale bedelinin %18’i oranındaki KDV ihale sonucunun ihaleyi 

kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde Türk Lirası cinsinden 

peşin olarak ödenecektir. 

2- İş bu ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 

yapılacaktır.  

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 

değiştirme hakkı saklıdır. 

4- “Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki 

aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 28.06.2021 

tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 

bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 

belirtilmiştir.  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Satış Komisyonu 

Büyükdere Cad. No:143 

34394 Esentepe – İstanbul 

Tel : 0 212 340 20 57 

0 212 340 24 29 

0 212 340 20 59 

0 212 340 18 15 

0 212 340 20 40 

0 212 340 22 58 

Fax: 0 212 288 49 63 

 4836/1-1 
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YARI MEKANİZE SİSTEM YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK ihtiyacı olarak Yarı Mekanize Sistem Yedekleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İKN : 2021/301011 
1-İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2   67090 
  ZONGULDAK 
b) Telefon numarası : 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 
c) Faks numarası : 0 372 251 19 00 
2-İhale konusu işin nev’i 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yarı Mekanize Sistem Yedekleri/32 Kalem 
b) Teslim yeri : Yerli Yükleniciler için: Maden Makinaları Fabrika 

İşletme Müdürlüğü İş Sahası. 
  Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim 

yeri 
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 150 gün içinde teslimat 

yapılacaktır. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 05/07/2021 Pazartesi saat 15.00 
c) Dosya no : 2142024 
4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 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 yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi 
i) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 
ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

Teslimatla birlikte verilecek belgeler; 
Hidrolik ayak silindirlerinin EN 1804-2+A1 standardında test edildiği ve taşıma yüküne 

uygun olduğu belirtilen akredite kuruluştan alınmış test sertifikası teslimatla birlikte verilecektir. 
Hidrolik silindir borularının kimyasal ve fiziksel özelliklerini gösterir belge teslimatla 

birlikte verilecektir. 
5-Bu ihalede kısmi teklif verilebilecek ancak teklif her bir iş kaleminin tamamını 

kapsayacaktır. 
6-İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL), Euro (€), ABD Doları (USA $) veya İngiliz 

Sterlini (UK £) olarak belirtecektir. 
7-İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere 

açıktır. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Hidrolik 
silindirler için Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında 
fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı 
teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 
ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur. 

8-İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9-Teklifler 05/07/2021 Pazartesi saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 
değildir. 

10-Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 
isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 
göre yabancı isteklilerin C+F teklif fiyatlarına boşaltma limanındaki boşaltma masrafı, varsa 
gümrük vergisi ve gümrükleme masrafları, boşaltma limanından işyeri ambarına kadar olan 
nakliye masrafı, sigorta ücreti, vesaik mukabili ödeme masrafları yaklaşık olarak ilave edilerek 
hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk 
Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale 
açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kurlarına göre Euro’ya çevrilerek değerlendirme 
yapılacaktır. 

11-İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

12-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

13-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
14-Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
14.1. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4688/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4834/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4827/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4828/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Koloğlu Eğitim Vakfı 

VAKFEDENLER: Veysi Akın KOLOĞLU, Naci KOLOĞLU, Celal KOLOĞLU, 

Hayriye Deniz KOLOĞLU, Devrim KOLOĞLU, Timur KOLOĞLU, Demir KOLOĞLU, Tolga 

KOLOĞLU, Anıl Çağrı KOLOĞLU 

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/03/2021 tarihinde kesinleşen, 04/02/2021 

tarihli ve E: 2020/884 K: 2021/100 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Toplumun kültürel ve bilimsel gelişmesine katkı sağlamak için, eğitim 

ve öğretim hizmetlerinin daha kaliteli ve yaygın şekilde yerine getirilmesine katkıda bulunmak ve 

maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitim ve öğretimlerini gerçekleştirmekte güçlük çeken öğrenci 

ve öğretmenlerimize yardım ve destek sağlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000 (Doksan Bin) Türk Lirası 

YÖNETİM KURULU: Hayriye Deniz KOLOĞLU, Devrim KOLOĞLU, Timur 

KOLOĞLU, Anıl Çağrı KOLOĞLU, Arzu Hatice ATİK, Süleyman ÜÇKUYU 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim 

Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 4705/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Ali Kemal Kopuz Vakfı (AKK Vakfı) 

VAKFEDENLER: Ali Kemal Kopuz, Ömer Erman Kopuz, Ayşe Kopuz Han, Nurseven 

Armağan, Sefer Kopuz, İbrahim Kopuz, Selahattin Kopuz 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.02.2021 tarihli ve E: 2020/244       

K: 2021/113 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkıda 

bulunabilmek amacıyla, her türlü sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerde bulunmak, çevre 

korunmasına katkıda bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL (Seksenbin Türk Lirası) nakit. 

YÖNETİM KURULU: Ali Kemal Kopuz, Ömer Erman Kopuz, Ayşe Kopuz Han, 

Nurseven Armağan, Selahattin Kopuz 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı mütevelli heyetin uygun göreceği bir vakıf 

veya kuruma devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 4706/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Konya Bor Ürünleri Vakfı (Konya Bor Vakfı) 

VAKFEDENLER: Mevlüt AKBAŞ, Ali AKBAŞ, Ali Osman AKBAŞ. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: KONYA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Konya 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/05/2021 tarihinde kesinleşen, 13/04/2021 

tarihli ve E: 2020/139, K: 2021/112 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Bor ve Diğer Madenlerle Sahalarına Dayalı Yerli Ham Maddelerle 

Ar-Ge İleri Teknolojik Katma Değeri Yüksek Ürünlerin üretimini ve satışını yapmak… ve senette 

belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 TL (Seksenbin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: Mevlüt AKBAŞ, Ali AKBAŞ, Ali Osman AKBAŞ. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları amacına en uygun vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 4725/1-1 

—— • —— 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve 

Bölüme/Anabilim Dalı tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 

YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, 

Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin 

Onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği 

dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı 

(6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 

Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 

yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 

İlk Başvuru Tarihi : 03.06.2021 

Son Başvuru Tarihi : 18.06.2021 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü/ 

Göğüs Cerrahisi 

Anabilim Dalı 

Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak, 

uzmanlığını ve doçentliğini Göğüs 

Cerrahisi alanında almış olmak, bu 

alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

 4732/1-1 
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3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 

 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

 
 4695/1-1 
 
 
 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

 
 4707/1-1 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

 
 4708/1-1 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

 
 4709/1-1 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

 
 4710/1-1 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

 
 4711/1-1 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 

 
 4712/1-1 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 

 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 

 



3 Haziran 2021 – Sayı : 31500 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2021 – Sayı : 31500

Sayfa

1

1

2

2

2

2

3

3

30

32
34

91

92

93

95

96

113
117
137

177

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7320 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve

Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını
Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun

7321 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mozambik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

7322 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İş Birliğine Dair
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7323 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist
Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve
Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7324 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7325 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Honduras Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
–– İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL’ın

Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/256)

YÖNETMELİKLER
–– Ulaştırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliği
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Meslekî Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
–– Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Seri No: 36)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 31/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-62 ve 63

Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/36, K: 2021/15 Sayılı Kararı

NOT: 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumuna Ait Yönetmelikler ile Tebliğ yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


