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YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde görev

yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 ta-

rihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında

uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 31/10/2003 tarihli ve 25275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu

ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yapan

Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı

teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Dev-

let memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri  Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür

ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Kapadokya Alan Başkanlığından:

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI ÜCRETE TABİ BAŞVURULAR VE 

SUNULACAK HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLERE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya

Alanı Hakkında Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen Kapadokya Ala-

nının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değer-

lerinin korunmasını, yaşatılmasını, geliştirilmesini, tanıtılmasını, gelecek kuşaklara aktarılma-

sını, planlanmasını, yönetilmesini ve denetlenmesini sağlamak üzere kurulan Kapadokya Alan

Başkanlığına yapılacak ücrete tabi başvurular ile sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücret-

lere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmış-

tır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Başkan: Kapadokya Alan Başkanını, 

ç) Başkanlık: Kapadokya Alan Başkanlığını,

d) İdarenin En Üst Amiri: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Kapadokya Alan Başka-

nını,

e) Kapadokya Alanı: 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları be-

lirtilen ve bu Kanunun uygulanmasında Başkanlığın yetkili ve görevli olduğu alanı,

f) Kapadokya Alan Planları: Kapadokya Alanının korunması, geliştirilmesi, yönetimi,

tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi, bölgenin sağlıklaştırılması,

yenilenmesi, açık alan sistemi yaya dolaşımı, taşıt ulaşımı ve altyapı tesislerinin tasarım esasları

ile bölge halkının sosyal ve ekonomik yapısının iyileştirilmesi konularında hedefleri, stratejileri

ve kararları belirleyen her tür ve ölçekteki planları,

g) Komisyon: 7174 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen Kapadokya Alan

Komisyonunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Ücretlerin Belirlenmesi ve Tahsili

Alınacak ücretlerin belirlenmesi

MADDE 4- (1) Başkanlığa yapılacak başvurular ile Başkanlıkça sunulacak hizmetler

karşılığında alınacak ücretler Ek-1’de yer alan listelerde gösterilir.

(2)  Ücretler her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi

Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme

oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır. Ücretlerin bu suretle

hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü nispi olarak hesaplanan

ücretler açısından uygulanmaz. Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan ücretler listesi her yılın

Ocak ayında güncellenerek Başkanlığın internet sitesinde yayımlanır.

Ücretlerin tahsili

MADDE 5- (1) Ücretler, başvuru sırasında ve hizmetin gerçekleştirilmesinden önce

peşin olarak tahsil edilir. 

(2) Kanuni görev, acil haller, hizmetin özelliği ve zorunluluğu gibi nedenlerle, kişilerin

başvurusuna bağlı olmadan yerine getirilmesi gereken hizmet bedelleri, hizmetin görülmesin-

den sonra hesaplanarak genel hükümlere göre tahsil edilir. 

(3) Tahsil işlemleri, Başkanlığın bünyesinde oluşturulacak büroda idarenin kendi mev-

zuatına göre görevlendirilecek personel tarafından gerçekleştirilir.

(4) Ücretler idarenin banka hesabına veya veznesine ödenir. Tahsil edilen ücretlere ait

bedeller idarenin bütçesine gelir kaydedilir. Tahsil belgesi ibraz edilmeyen konular değerlen-

dirilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Alan Başkanı yürütür.
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Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU DİSİPLİN 

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kişisel Verileri Koruma Kurumunda görev

yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kişisel Verileri Koruma Kurumunda 14/7/1965 tarihli

ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uy-

gulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 17/5/2019 tarihli ve 30777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel

Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı

yürütür.
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Hatay Büyükşehir Belediyesinden:
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay 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 Teşkilatı Hak-
kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin altıncı kısmının dördüncü bölüm hükümleri ile
3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeli-
ğinin 69 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Tanımlar hususunda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü mad-

desine uyulur.
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 planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş

farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri; arazi
meyili, yol durumu, mevcut yapılar ve benzeri mevkii özellikleri ile bu parsellerde yapılması
mümkün olan yapıların ölçüleri ve yöresel ihtiyaçları da göz önünde tutularak tespit olunur.
Bu tespit sırasında ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen şartlar ihlâl edilemez.

(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 mesafeleri toplamı + (9.00) metreden,
Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9.00) metreden,
az olamaz.
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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.
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 istasyonlarında 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.
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 ortaya konularak, ifraz ve tevhit
işlemi yapılması esastır.

(3) Mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan parsellere ilişkin olarak, ilgili idarenin
tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde parsellerin maliklerinin kendi aralarında anlaşamaması
halinde resen tevhit ve ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkilidir.
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(4) İmar planı ile mahreç aldığı yolu kapanan ve imar adası ortasında kalan, yola cephesi
bulunmayan parseller ifraz edilemez.

(5) İmar planı ile kapanan yollarda kalan, 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,

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 İl Tarım ve Orman 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 ve farklı yollardan
cephe alan ara parseller ile imar planında ifraz hattıyla birbirinden ayrılan parseller tevhit edi-
lemez.

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

cilli imar parseli oluşması ve mülkiyet değişikliği olmaması halinde; yapılaşma için, parselas-
yon 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.

(4) Komşu parsellerin mevzuatına uygun olarak yapılaşmış olması nedeni ile müstakil
kalan ve asgari parsel büyüklüklerine uymayan parsellere; fen, sanat ve sağlık kuralları ile bu
Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun yapı yapılmasına izin verilir.

(5) İmar planında yapı nizamı belirlenmeyen hallerde ayrık nizam uygulanır.
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, 28 inci maddede katın bulunduğu konuma göre ayrı ayrı belirtil-

miş olan azami kat yüksekliklerinin aşağıda belirtilen kat adetleri ile çarpımı ile bulunan toplam
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.

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.

Binalara kot verilmesine ilişkin esaslar
MADDE 10- (1) İmar planlarında aksine bir hüküm bulunmaması halinde yoldan kot-

landırma esastır.
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(2) Kot alınan noktanın tespitinde 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) Yol kenarında en az 2 metre yükseklik ile başlayarak set teşkil eden parsellerde kot;
ilgili idarenin imar birimince yapı adasının tamamının, civarın karakterine ve siluete etkisine
göre etüt edilmesi neticesinde bu madde hükümleri çerçevesinde belirlenir.

Yoldan kotlandırma
MADDE 11- (1) Binalara parselin kot aldığı yol cephesinin bina köşeleri hizasındaki

en yüksek tretuvar seviyesinden kot verilir. Ancak; bu kotu aşmamak kaydıyla yapılaşma dü-
zeni, yapı nizamı, kullanım amacı ve cephe alınan yollardaki siluete göre kot alınacak noktanın
tespitinde ilgili idare yetkilidir.

(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 proje-
sinin 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.

(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 kaldı-
rım 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 12- (1) Arazinin meyilli olması durumunda, parselin tabii zemini yoldan yük-

sek 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.
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(2) Bina köşe kotlarının aritmetik ortalamasının yola göre 3.00 metreden yüksek olması
durumunda, tabii zemin kotu, ilgili idarenin imar birimince yapı adasının tamamının bu madde
hükümleri çerçevesinde etüt edilmesi ile 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 ilgili
idarenin imar birimince yapı adasının tamamının kotlandırmaya ilişkin hükümleri çerçevesinde
etüdü ve bunun ilgili idare encümenince kabulü ile yapılır.

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

Köşe başı parsellerde kotlandırma 
MADDE 13- (1) Köşe başı parsellerde;
a) Parselin cephe aldığı yollardan yüksek olanına göre kot verilir.
b) Bu binalarda 11 inci 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 14- (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 11 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarındaki esaslara göre cep-
heleri ve derinlikleri boyunca kademelendirme yapılır.

Bahçe tesviyelerine ilişkin esaslar
MADDE 15- (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) Bir parselde birden fazla yapının bulunduğu veya birden fazla parselin bütünleşik
olarak projelendirildiği durumlarda, parsel sınırı ile bina cephesi arasında kalan kısımlar, ön
cephe, arka cephe ve yan cephelerin tesviye hükümleri esas alınarak otopark giriş çıkışlarını
sağlamak şartıyla kendi içerisinde kademelendirilerek tesviye edilebilir.

(6) Bahçe tesviyelerinde engelliler için erişilebilirlik standartlarına uygun düzenleme-
lerin yapılması zorunludur.

(7) Bahçe girişinden bina girişine kadarki güzergâhta yer alan eğimlerin %5’ten fazla
olması durumunda öncelikle 30 uncu maddede yer alan ölçü ve özelliklerde rampa düzenlenir.
Rampa yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda erişilebilirlik mevzuat ve standartlarına
uygun diğer tedbirler alınır.

(8) Parselde birden fazla bina yapılması halinde, arazi tanzim şekli; plan notları ve bu
maddedeki tesviyelerle ilgili hükümler doğrultusunda ilgili idare imar birimince tespit edilir.
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Ön bahçelerin tesviyesi
MADDE 16- (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.
Yan bahçelerin tesviyesi
MADDE 17- (1) Arka bahçe tesviye kotunun ±0.00 kotundan düşük olduğu durumlar-

da; 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.

Arka bahçelerin tesviyesi
MADDE 18- (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.

(3) Arka bahçelerde 2.00 metreden fazla olmamak ve (±0.00) kotunu geçmemek koşu-
luyla dolgu yapılabilir.

Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları
MADDE 19- (1) Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşullarına ilişkin

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

20 nci maddesi uygulanır.
Katlar alanı
MADDE 21- (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.
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(2) Tamamen toprağın altında kalması nedeniyle; 22 nci madde uyarınca emsal hesabına
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 22- (1) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin sekizinci fık-

rasında belirtilen esaslar dâhilinde;
a) Taban alanına dâhil edilmeyen kullanımlar,
b) Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgâr kesici cam panellerle kapa-

tılmış olsa dahi açık oturma yerleri,
c) Bu Yönetmelik uyarınca yapılması zorunlu olan kapıcı dairelerinin toplam 70 m²’si,
ç) Atrium ve galeri boşlukları,
d) Ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilat,
e) Alışveriş merkezlerinde ve 40’tan fazla bağımsız bölümü bulunan binaların normal

katlarında, binanın ortak merdiveni ile bağlantılı, dışarıdan erişimi bulunmayan, toplamda
50 m²’yi geçmeyen, ticari kullanıma konu edilemeyen, ortak alan niteliğinde kütüphane odası,

f) Bina için gerekli minimum sığınak alanı,
g) Otopark alanları,
ğ) Yapı yüksekliği 60.50 metreden fazla olan binalar ile özelliği gereği tesisat katı oluş-

turulması zorunlu binalarda sadece tesisat için oluşturulan tesisat katları,
h) 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, trafolar, jeneratör, ısı merkezi, enerji odası, kömürlük, eşanjör ve
hidrofor bölümleri,

ı) Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlar ile kısmen açığa çıkan
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,

i) Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlarda yer alan, tek başına
bağımsız bölüm oluşturmayan, konut bağımsız bölüm net alanının %50’sini geçmeyen depo
amaçlı eklentiler,

j) Bağımsız bölüm net alanının %20’sini geçmemek kaydıyla açık çıkma şartlarını ta-
şıyan balkonlar, kat ve ara sahanlıkları dâhil açık veya kapalı merdiven evi ile açık havuzlar,

k) Çatı piyeslerinde yer alan bağımsız bölümlere ait çatı terasları,
l) Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlarda yer alan, tek başına

bağımsız bölüm oluşturmayan, ticari bağımsız bölüm net alanının %50’sini geçmeyen depo
amaçlı eklentiler,

katlar alanına dâhil edilmez.
Bahçe mesafeleri
MADDE 23- (1) Uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda

bahçe mesafeleri;
a) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri ile kamusal alanlara komşu

olan bahçe mesafeleri en az 5.00 metredir.
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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.

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.

ı) Bina derinliğinin 7.00 metreden az kalması halinde arka bahçe mesafesi 7.00 metreyi
tamamlamak üzere 2.00 metreye kadar azaltılabilir. Ancak hiçbir koşulda arka bahçe mesafesi
2.00 metreden az olamaz.

(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,
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b) Pergola,
c) Süs havuzu,
ç) Çocuk bahçeleri,
d) Bina giriş köprüleri,
e) Oyun ve sportif amaçlı bahçe düzenlemeleri, 
yapılabilir.
(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 30.00 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.

(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 24- (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 yaklaşma mesafeleri ayrı ayrı tespit edilip toplanmak suretiyle bu-
lunur.

(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 25- (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.
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(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.

Yapılaşmada idarenin yükümlülükleri

MADDE 26- (1) İdareler; tasarrufu altındaki yol, meydan, otopark, park, yaya bölgesi,
kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için, TSE stan-
dartlarına ve ilgili mevzuatına göre;

a) Bisiklet yolu, otopark, yönlendirme, sinyalizasyon, aydınlatma ve ağaçlandırma uy-
gulamalarıyla ve kent mobilyalarıyla beraber kaldırım ve kavşak düzenlemelerini yapmak veya
yaptırmakla,

b) Reklam ve bilgilendirme levha ile pano düzenlemelerini yapmak veya yaptırmakla,
kent ve yapı estetiğinin sağlanması amacıyla bu elemanların bina ve çevresi ile ölçek, form,
renk ve malzeme açısından uyumlu olmasını sağlamakla,

c) Topluma açık yerlerde ihtiyaçların karşılanması amacıyla; büfe, mescit, para çekme
makinesi, telefon kulübesi, tuvalet, çeşme ve benzeri tesislerin kurulmasına ilişkin iş ve işlem-
leri yürütmekle,

ç) Belirli bir süre için düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler için geçici olarak ihtiyaç
duyulan altyapıyı ve geçici olarak talep edilen hafif ve sökülüp takılır malzemeden yapılan
fuar, sergi, sahne ve çadır gibi üstyapının kurulması ve kaldırılması için gereken izinlerin ve-
rilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamakla,

yükümlüdür.
(2) Birinci 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.

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

(4) Binalardaki her türlü dış aydınlatma, tente ve sundurma uygulamalarının kent ve
yapı estetiğinin sağlanması amacıyla bina ve çevresi ile ölçek, form, renk ve malzeme açısından
uyumlu olması sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yapılara İlişkin Hükümler

Yapı ünite fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları 

MADDE 27- (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 bodrum katı

bulunmayan binaların ortak alan niteliğini haiz olmak ve eklenti ihdas etmemek kaydıyla bah-
çelerinde her daire için en az 5.00 m², en fazla 10.00 m² odunluk, kömürlük veya depolama
yeri,
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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 28- (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 6.50 met-

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

min katlarda 6.50 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 6.50 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 bir adada bulunan parsellerin en az dörtte üçünün yü-
rürlükteki planın kat adedine göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkülün kat yüksek-
likleri 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.

(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) Eğitim, sağlık, sanayi yapıları ile sinema, tiyatro ve konferans salonları, katlı oto-
parklar, düğün salonu, resmî kurum ve kuruşlara ait binalar ve spor salonları gibi özellik arz
eden yapılarda iç yükseklikler, teknolojik ve mimari gereklere göre mimari estetik komisyon
kararı ile belirlenir.

(8) Otel, pansiyon, iş hanı, mağaza, dükkân ve benzeri işyerlerinin iç yükseklikleri
taban döşemesinden tavan altına kadar 2.80 metreden az olamaz. 
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Yapı piyesleri ve ölçüleri
MADDE 29- (1) Her müstakil konutta en az aşağıdaki piyesler bulunur:

(2) Banyo/yıkanma yeri ile tuvalet aynı yerde düzenlenebilir. Bu durumda banyo alanı
4.20 m²’den az olamaz.

(3) Hol ve koridor genişlikleri 1.20 metreden az olamaz.
(4) Mutfak nişi ve oda ile banyo ve tuvaletin aynı mekânda düzenlenmesi halinde her

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

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

ve tuvalet havalandırmaları aynı boşluğa açılabilir.
(7) Su depoları ve ıslak hacimlerin altında enerji odaları teşkil edilemez.
(8) İş yerlerinde bulunması gereken piyesler ve asgari ölçüleri:
a) Dükkan ve büroların dar kenarı 2.00 metreden az olmamak üzere alanı 6.00 m²’den

az olamaz.
b) Bağımsız bölüm net alanı 30.00 m²’den büyük dükkanlarda en az bir adet tuvalet ve

lavabo yeri bulunması zorunludur.
c) Bağımsız bölüm net alanı 300 m²’den daha büyük dükkânlarda yeterli sayıda olmak

üzere bay ve bayanlar için ayrı ayrı en az birer adet tuvalet ve lavabo yeri ile engelliler için en
az bir adet tuvalet yeri ayrılması şarttır.

ç) Özellik arz eden binalarda bu Yönetmeliğin kendileri için belirtilen hükümleri ge-
çerlidir. 

Bina girişleri ve rampaları
MADDE 30- (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.

(3) Yoldan yüz almayan cephelerden, köprü veya giriş şeridi aksı hizasındaki bordür
seviyesinden en fazla 2.50 metre inilmek veya çıkılmak suretiyle giriş yapılabilir.

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

(5) Tabii zeminden kotlandırılan parseller birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar-
daki şartlara tabi değildir. Girişin, tabii zemine uyumlu olarak düzenlenen merdiven ve ram-
palarla 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.
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(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 31- (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) Merdiven evlerinin bina cephesinden, çatıdan veya ışıklıktan doğrudan ışık alması
ve merdivenlerin çatıya ve bodrumlara ulaştırılması zorunludur.

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.

(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 ila 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.
d) Merdiven tanziminde her döşeme düzeyinde 18 rıhttan çok olmayan ve 4 rıhttan az

olmayan aralıklarla sahanlık düzenlenir ve sahanlığın genişliği merdivenin genişliğinden az
olamaz.
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(3) Binalarda son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı çatı arası piyeslerine çıkan iç
merdivenlerde birinci ve ikinci fıkralardaki şartlar aranmaz.

(4) 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.

(5) 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.

(6) Yüksekliği 1.80 metreden az olan merdiven altları kapatılır.
Işıklıklar ve hava bacaları
MADDE 32- (1) Her müstakil ev veya dairede, en az 1 oturma odası ile yatak odalarının

doğrudan doğruya hariçten ışık ve hava almaları gereklidir. Bu şekilde ışık ve hava almalarına
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. 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.
Bacalar
MADDE 33- (1) Kaloriferli binaların konut olarak kullanılan bağımsız bölümlerinin

oturma ve yatma hacimlerinin en az birinde ve sıcak su tesisatı bulunmayan banyo ve mutfak-
larında, sobalı binalarda ise biri oturma odası veya salonda diğeri banyoda olmak üzere en az
2 adet bağımsız ya da şönt duman bacası yapılması zorunludur.
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(2) Kaloriferli umumi binaların her katında en az bir adet duman bacası yapılması ge-
reklidir.

(3) Konut olarak kullanılan sobalı binaların ticari kullanımlı bağımsız bölümlerinde bi-
rer adet duman bacası yapılması zorunludur.

(4) Bacaların TSE standartlarına uygun olarak yapılması zorunludur.
(5) Yapılarda bina yüksekliğine göre uygun ölçülerde şönt baca yapılabilir.
(6) Kapıcı dairesi zorunlu olan konut binalarında, evsel atıkların yerinde ayrıştırılmasını

teminen ilgili standartlara uygun atık ayrıştırma bacası için yer ayrılır. Atık ayrıştırma bacası
bağımsız bölümlerin kat sahanlıklarında en az bir adet yapılabileceği gibi her bağımsız bölüm
içinde de yapılabilir.

(7) Atık ayrıştırma bacası tesis edilmesi mümkün olamayan mevcut binalarda bahçe
mesafeleri içinde TAKS ve KAKS’a dâhil olmaksızın atık ayrıştırma bacası tesis edilebilir.

(8) Şofben, kombi cihazı ve bu gibi ısıtma araçları hayati tehlike arz edecek şekilde
yerleştirilemez ve havalandırmadan uzak olan piyeslerle, banyo ve tuvaletlerde yer alamaz.

(9) Sınırları ilgili idare tarafından belirlenecek doğalgaz uygulama bölgeleri içinde inşa
edilecek, iskân edilebilir bodrum katlar dâhil 5 katlı binaların mutfaklarında, doğalgazla çalışan
her cihaz için bir müstakil baca yapılır.

(10) Bağımsız bölümlerin mutfaklarında en az bir adet aspiratör bacası yapılır. Bağımsız
bölümlerde düzenlenen soba ve aspiratör bacaları, standartlara uygun olarak şönt baca şeklinde
düzenlenebilir. 10 katın üzerindeki binalarda aynı baca sistemi yapılmakla birlikte hermetik
cihaz kullanılır.

(11) Kat kaloriferleri kazanı mutfak dışında özel bir bölmeye konulduğunda, bu ma-
hallin en az 6 m3 hacminde olması, bina dış cephesinden havalandırılması ve bir müstakil ba-
casının bulunması gerekir.

(12) Isıtmada denge bacalı sistemde olmayan doğalgaz sobalarının kullanılması halinde,
her sobanın bu maddede belirlenen esaslara göre düzenlenen ayrı bir bacaya bağlanması gere-
kir.

(13) Elektrik-haberleşme, mekanik, doğalgaz tesisatları için ortak tesisat bacası kulla-
nılamaz.

(14) Kalorifer daireleri ve bacalar ile ısıtma ve buhar tesisleri, Binalarda Enerji Perfor-
mansı Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uy-
gun olarak düzenlenir.

Asansörler
MADDE 34- (1) Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç uygulama imar planına göre kat

adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi
zorunludur. İskân edilen veya bağımsız bölüm bulunan bodrum katlar dâhil kat adedi 4 ve daha
fazla olan binalarda asansör yapılması zorunludur. Daha az katlı yapılarda da asansör yapıla-
bilir.

(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, asansör kapısı sürgülü ise en az 1.20 metre, asansör kapısı dışa açılan
kapı ise en az 1.50 metre olmak zorundadır. Birden fazla asansör bulunan binalarda, asansör
sayısının yarısı kadar asansörün bu fıkrada belirtilen ölçülerde yapılması şarttır. Tek sayıda
asansör bulunması durumunda sayı bir alta yuvarlanır. TSE standartlarının bu fıkrada belirtilen
ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde; taban alanında yapılaşma hakkı 150 m²’nin altında
olan parseller ile tek bağımsız bölümlü müstakil konut binalarında TSE standartlarına uyul-
masına ilgili idaresi yetkilidir.
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(3) Mevcut binalarda yapılacak tadilatlarda, bu madde hükümlerinin ya da TSE stan-
dartlarının uygulanmasında idaresi yetkilidir.

(4) Kullanılabilir katlar alanı tek katlı olan binalar hariç 800 m²'den veya kat adedi bir-
den fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunludur. Ayrıca; kat alanı
800 m²'den ve kat adedi 3'ten fazla olan umumi binalarda, uygulama imar planına göre 10 kat
ve üzeri binalarda veya zemin kat üzerinde 24’ten fazla konut kullanımlı bağımsız bölüm bu-
lunan yapılarda ikinci fıkrada belirtilen asgari ölçülere uygun ve en az 2 adet olmak üzere bi-
nanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zo-
runludur. Bu asansörlerden en az bir tanesinin herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektrik-
lerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden ya-
pılmış, kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şe-
kilde tesis edilmesi gerekmektedir.

(5) 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) Asansör zorunluluğu bulunan binalarda asansörlerin, bodrum katlar dâhil tüm katlara
hizmet vermesi zorunludur. Ancak bağımsız bölüm ya da iskân edilen alan bulunmayan bodrum
katlara asansörün ulaştırılması zorunlu değildir.

(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.

Akaryakıt servis istasyonları
MADDE 35- (1) İmar planlarında akaryakıt servis istasyonu olarak belirlenen alanlarda

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 36- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen,
a) Çok yüksek yapılarda 30 m3’ten,
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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.

Fosseptikler
MADDE 37- (1) Genel olarak pis su kuyuları ile fosseptikler komşu hudutlarına 5.00

metreden fazla yaklaştırılmaz. Ancak bahçe mesafelerinin müsait olmaması halinde özellikle
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 motopomp sistemi kullanılarak kanalizasyon şebekesine verilir.

Korkuluklar
MADDE 38- (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.

Kapı ve pencereler
MADDE 39- (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,
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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) Pencerelerde Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine 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.

(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 40- (1) Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların mimari karakterine, yapı-

lacak binanın nitelik ve ihtiyacına uygun olması esastır.
(2) Çatı eğimleri, kullanılacak çatı malzemesi ile yörenin mimari özelliği ve iklim şart-

ları dikkate alınarak ilgili idarenin tasvibi ile tayin edilir. Çatı eğimi içinde kalmak ve silüeti
etkilememek kaydıyla çatı örtüsü olarak fotovoltaik paneller de kullanılabilir.

(3) Çatı eğimi saçak ucundan hesaplanır. Çatılar parapet üzerine oturtulamaz.
(4) Mahya yüksekliği 5.00 metreyi geçmemek kaydıyla; kırma veya ön ve arka cepheye

akıntılı beşik çatı yapılabilir. Tek eğimli çatı yapılamaz.
(5) Merdiven evleri, ışıklıklar, hava bacaları, alın ve kalkan duvarları dördüncü fıkraya

göre belirlenen 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 görülecek ölçü ve şekilde izin verilebilir. Asansörlü
binalarda TSE standartlarına göre projelendirilecek asansör kulelerinin ve bu bölümlerle birlikte
düzenlenen merdiven evlerinin en az ölçülerdeki bölümlerinin, çatı örtüsünü aşmasına da izin
verilir.

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

(7) 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.

(8) Çatı arasındaki mekânlarda, çatı eğimi içerisinde kalmak ve fonksiyonunu sağlamak
şartıyla asgari yükseklik şartı aranmaz. Ancak, üst kat tavan döşemesi ile çatı örtüsü arasında
kalan hacimler, uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa ilave kat döşemeleri yapılmak
suretiyle bölünemezler.
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(9) 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.

(10) 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.

(11) 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.

(12) 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.

(13) Çatı arasının son kat bağımsız bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat
tavan döşemesi kısmen veya tamamen yapılmayabilir.

(14) 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.

(15) 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.

(16) 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.

(17) Çatı piyesi tanımında yer alan şartları sağlamak kaydıyla; çatı piyeslerinde çatı
alanının %25’ini geçmeyecek şekilde bağımsız bölümlere ait teras alanları düzenlenebilir.

(18) Çatı arasında, çatı piyeslerine bağlı olarak düzenlenen teraslar, ait olduğu piyesin
net alanından fazla yapılamaz.

(19) Güneş enerjisinden faydalanmak amacıyla, yöresel olarak kullanılan güneş enerji
sistemlerinin panel ve depo ihtiyacını karşılamak üzere, daire başına maksimum 8 m² alanı
geçmemek, yol ve arka cephelerine 5 metreden fazla yaklaşmamak, çatı eğimi içinde kalmak
ayrıca tüm cephelerde geri çekilerek ilave kat görüntüsüne izin verilmemek kaydı ile betonarme
platform yapılabilir.

Çıkmalar
MADDE 41- (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.
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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.

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) 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.

(4) 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.

(5) Bir parselde birden fazla bina yapıldığında binaların çıkma uçları arasındaki mesafe
6.00 metreden az olmamak kaydıyla en az iki bina arası yan bahçe mesafelerinin toplamı uy-
gulanır.

Saçaklar
MADDE 42- (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 mimari estetik komisyonu kararı alınarak ilgili idarece de tayin edilebilir.

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

maz.
Bahçe duvarları
MADDE 43- (1) Bahçe duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki cephe hatla-

rının önünde, yoldan kotlandırılan binalarda kaldırım üst kotundan itibaren 0.50 metreyi, yoldan
yüksek olup tabii zeminden kotlandırılan binalarda ise parselin yol sınırındaki tabii zemin ko-
tundan itibaren 0.50 metreyi, yol cepheleri gerisinde ise 1.5 metreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine
yükseklikleri 1.00 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir.

(2) Eğimli yollarda/arazilerde bahçe duvarı üst kotunun tretuvardan en fazla 1.50 metre
yükseldiği durumlarda duvar üstten kademelendirilir. Fazla meyilli ve tehlike arz eden yerlerde
uygulanacak şekli takdire idare yetkilidir.
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(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 ile sa-
nayi bölgelerinde yapılacak bahçe duvarları bu madde hükmüne tabi değildir.

(4) Eğimli yollarda/arazilerde bahçe duvarı üst kotunun tretuvardan en fazla 1.50 metre
yükseldiği durumlarda duvar üstten kademelendirilir.

Kapıcı dairesi, bekçi odası ve kontrol kulübeleri

MADDE 44- (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 bağımsız bölüm sayısı 40’tan fazla olan parsellerde de bu hüküm uy-
gulanır, ancak bağımsız bölüm sayısının 80’i aşması halinde ikinci bir kapıcı dairesi yapılır.
Ayrıca, birden fazla yapının bulunduğu parsellerde 60’tan fazla 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 bulu-
nur.

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.
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(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 ve hiçbir şartta
parsel sınırını aşmamak 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 45- (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 46- (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) 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.

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

e) Baca ölçülerinin hesaplanması, bacaların bina iç duvarlarında tesis edilmesi ve filtre
takılması şartı aranır.

f) Trafik açısından ilgili birimin görüşünün alınması gerekir.
g) Tesisin ihtiyacı olan otopark kendi parselinde karşılanır.
ğ) TSE standartlarına uyulur.
h) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli

tedbirler alınır.
(3) İkinci fıkra hükümlerine uyulmaması durumunda ruhsat düzenlenemez.
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Pasajlar ve alışveriş merkezleri
MADDE 47- (1) Ticaret bölgelerinde yapılacak pasajların:
a) Taban döşemesi üzerinden tavan alana kadar olan yüksekliğinin 3.50 metreden, uzun-

luğunun 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 48- (1) Yarısı kadınlar, yarısı erkekler için olmak üzere; iş hanı, büro, alışveriş

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 yö-
nelik tedbirler alınarak en az 1 kadın, 1 erkek olmak üzere engellilerin kullanımına ve erişile-
bilirlik standardına uygun tuvalet ayrılır.

(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. Resmî 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.

Çay ocakları
MADDE 49- (1) Büro, iş hanı, alışveriş merkezi, pasaj gibi ticari binalarla, sanayi tes-

islerinde; kullanma alanı en az 3 m² olmak, 0.45 x 0.45 metre ebadında hava bacasıyla hava-
landırılmak, 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.
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Yığma, ahşap ve kâgir yapılarda aranan şartlar
MADDE 50- (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 51- (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 ay-
rılması zorunludur.

(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.

(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.
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Müştemilatlar
MADDE 52- (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.

Paratonerler
MADDE 53- (1) İçinde patlayıcı madde bulundurulan yerlerle, sivri ve yüksek bina ve

tesislere Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, TSE Standartlarına uy-
gun paratoner konması mecburidir.

ALTINCI BÖLÜM
Projeler ve Yapı İzin Belgeleri

Proje ve yapı izin belgelerine ilişkin hususlar
MADDE 54- (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) Binalarda tasarruf tedbirleri ve iklim değişikliğine dair ilkelere ilişkin olarak Planlı

Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57/A maddesi,
e) Esaslı tadilata ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 58 inci maddesi,
f) Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetlere ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönet-

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

ğinin 62 nci maddesi,
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ı) Şantiye binaları hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi,
i) Yapı kullanma iznine ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64 üncü mad-

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

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

maddesi,
uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetime Dair Hükümler 

Bakanlığın denetim yetkisi
MADDE 55- (1) Bakanlığın denetim yetkisine ilişkin hususlarda Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğinin 67 nci maddesine uyulur.
Fenni mesuliyet
MADDE 56- (1) Fenni mesuliyet hizmetlerine ilişkin hususlarda Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğinin 68 inci maddesine uyulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar
MADDE 57- (1) Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar hakkında Planlı Alanlar

İmar Yönetmeliğinin 69 uncu maddesine uyulur.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenmesi gereken taahhütnameler, tutanaklar, yapı

denetim defteri, yapı tatil zaptı, yapı kullanma izin belgesi formu ve yapı ruhsatı formu hak-
kında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin eklerinde yer alan örnekler ve formlar kullanılır.

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 Yönetmeliği-

nin 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.
Mevcut haberleşme istasyonları
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Mevcut haberleşme istasyonları hakkında Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesine uyulur.
Yürürlük
MADDE 58- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 59- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı yü-

rütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
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—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                  15 Mart 2022 – Sayı : 31779



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
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—— • ——
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İŞKOLU TESPİT KARARI
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
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—— • ——
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İŞKOLU TESPİT KARARI
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
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—— • ——
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
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—— • ——
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İŞKOLU TESPİT KARARI
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—— • ——
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
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—— • ——
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 2988 
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Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 2985 

—— • —— 
Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 
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Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2909 

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

 
 2966 

—— • —— 
Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2996 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF EBAT VE MİKTARLARDA ÇELİK SAC LEVHA VE DEMİR PROFİL 
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız İhtiyacı Olan Muhtelif Ebat ve Miktarlarda Çelik Sac Levha ve Demir Profil 

Temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre 
ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası  : 2022/219409 
1-İdarenin; 
a) Adresi  : Şeker Evleri Mahallesi Yunus Emre 

Cad. No: 2 Merkez/BURDUR 
b) Telefon Numarası  : 0248 233 19 35 - 36 
c) Faks Numarası  : 0248 233 12 67 
2-İhale konusu malın; 
a) Adı  : Fabrikamız İhtiyacı Olan Muhtelif Ebat 

ve Miktarlarda Çelik Sac Levha ve 
Demir Profil Temini 

b) Niteliği ve Miktarı  : Detaylar teknik şartnamede belirtilmiştir. 
3-İhale Konusu malın teslim yeri  : Burdur Şeker Fabrikası Malzeme 

Ambarı 
4-İhale dokümanın görülmesi ve temini  :  
a) İhale dokümanının görüleceği yer  : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer  : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil ) : 150,00 TL. 
5-İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  
a) Tekliflerin sunulacağı adres  : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği  
b) İhalenin yapılacağı adres  : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
c) İhale (son teklif verme) tarihi  : 28/03/2022  
d) İhale (son teklif verme) saati  : 14:30 
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- Teklifler 28/03/2022 Pazartesi Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (28/03/2022 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. 

9- Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

10- İhale 2 kısımdan oluşmaktadır. Bu ihalenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, her 
malzeme kısmının tamamı için (Sac Levhaların tamamı için, Köşebent, Profil Demir ve 
NPU’ların tamamı için) kısmi olarak da teklif verilebilecektir. 

 2972/1-1 
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MUHTELİF CİHAZ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif Cihaz Alımı Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası : 2022/227404 
1-İdarenin  
a) Adresi : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

 Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 11   06530 
 Çankaya /Ankara  

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi  : 
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi 
(varsa) : 
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  

1.KISIM 
1 Adet Döner Tüp Fırın (teknik şartnamede belirtilen yardımcı 
donanımlar, malzemeler ve ekipmanlar dahil)  
2.KISIM 
1 Adet Mikro-Deval Deney Cihazı (teknik şartnamede belirtilen 
yardımcı donanımlar, malzemeler ve ekipmanlar dahil)  
3.KISIM 
1 Adet Ultrasonik Dalga Hızı Tayin Cihazı (teknik şartnamede 
belirtilen yardımcı donanımlar, malzemeler ve ekipmanlar dahil)  
4.KISIM 
2 Adet Fan Hava Sirkülasyonu Etüv (teknik şartnamede belirtilen 
yardımcı donanımlar, malzemeler ve ekipmanlar dahil)  
5. KISIM 
1 Adet Taşlama ve Parlatma Cihazı (teknik şartnamede belirtilen 
yardımcı donanımlar, malzemeler ve ekipmanlar dahil)  
6. KISIM 
1 Adet Magnezyum Sülfat Deney Cihazı (teknik şartnamede 
belirtilen yardımcı donanımlar, malzemeler ve ekipmanlar dahil)  
7. KISIM 
1 Adet Tap-Density (Sarsıntılı Yığın Yoğunluğu) Tayini Cihazı 
(teknik şartnamede belirtilen yardımcı donanımlar, malzemeler ve
ekipmanlar dahil)  

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi 
Dairesi Başkanlığı Ambarları 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından yüklenicinin
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 
başlama talimatının tebliğinden itibaren; 
1. KISIM : 120 (yüzyirmi) takvim günü,  
2. KISIM : 60 (altmış) takvim günü,  
3. KISIM : 60 (altmış) takvim günü,  
4. KISIM : 60 (altmış) takvim günü, 
5. KISIM : 60 (altmış) takvim günü.  
6. KISIM : 60 (altmış) takvim günü. 
7. KISIM : 60 (altmış) takvim günü. 

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 
b) Tarihi ve saati : 25/03/2022 - 10:30 
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4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilere ait son durumu 

gösterir belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 

İdareye sunulur. Yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 

hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
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b) Adayın ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi, 

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği 

mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

 d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler, 

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğuna dair yukarıdaki belgelerden birini sunması 

yeterli kabul edilecektir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. olup yerli malı teklif eden istekliye 

ihalenin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci kısımlarında % 20 (yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00-Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 

 2941/1-1 
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KİREÇTAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2022/2023 Kampanyası ihtiyacı (+- % 20 toleranslı) 15.000 ton Kireçtaşı 

Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre 

Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/227989 

1- İdarenin 

a) Adresi : Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : (+- % 20) 15.000 ton Kireçtaşı satın alınacaktır. 

b) Teslim Yeri : Yozgat Şeker Fabrikası Stok Sahası 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin bildirdiği 

termin programına göre 16 Mayıs - 30 Eylül 2022 

döneminde tamamlanacaktır. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 29.03.2022 Salı - Saat 14:30 

4- İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km 

Sorgun/YOZGAT) adresinde görülebilir ve TL. 150,00 (Y.Yüzellitürklirası) bedel karşılığında 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fabrikamızın Haberleşme Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    2906/1-1 
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BALAST ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası  : 2022/217587 

İşin Adı  : 2. Bölge Müdürlüğü Mahmutlar İstasyonuna 

10000 Metreküp Balast Alım İşi 

İhale Türü - Usulü  : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 

1- İdarenin  

a) Adresi  : Anadolu Bulvarı üzeri 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 520 8741-520 8781 - 312 520 8949 

c) Elektronik posta adresi  : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 

    görülebileceği internet adresi  : www.tcdd.gov.tr 

2- İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAHMUTLAR 

İSTASYONUNA 10.000 METREKÜP BALAST 

ALIMI İŞİ 

b) Teslim [yeri / yerleri]  : MAHMUTLAR İSTASYONUNA FİGÜRE 

ŞEKLİNDE 

c) Teslim [tarihi / tarihleri]  : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 

EN GEÇ 30 (OTUZ) GÜN İÇERİSİNDE YER 

TESLİMİ YAPILIP İŞE BAŞLANACAKTIR. 2 

PARTİ ŞEKLİNDE (1.PARTİ 5.000 METREKÜP 

30 GÜN, 2. PARTİ 5.000 METREKÜP 30 GÜN) 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 

   Yeterlik Değerlendirmesinin :  

a) Yapılacağı yer  : TCDD İşletmesi 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal 

ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 

b) Tarihi ve saati  : 25.03.2022 - 11:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 

bürosuna 25.03.2022 saat:11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 

veznesinden KDV- Dahil 600,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

 2964/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Çorum İli Osmancık Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazın, 

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif (artırma) usulü 
ile satışı yapılacaktır. 

Mahallesi 
Ada/ 

Parsel 

Arsa 

alanı m² 
Vasfı İmar Durumu 

Muhammen 

Bedeli TL. 

Geçici 

Teminat 

Bedeli TL. 

İhale Tarihi 

ve Saati 

Yeşilçatma 602/31 2.623,38 Arsa 

Ticaret+Konut 

Alanı 

E: 1,80  

Y Ençok: 5 Kat 

3.603.100,00 108.093,00 
14.04.2022 

14.00 

-Satışı yapılacak olan taşınmaz ile ilgili detaylı bilgi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 
temin edilebilir. 

-Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17-4/p maddesi gereği KDV’den 
muaftır. 

2- İhale, Osmancık Belediye Başkanlığı Güney Mah. Çorum Cad. No: 2   19500 Osmancık/ 
ÇORUM adresinde Meclis toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır. 

3- İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
A. İÇ ZARF 
Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf, Teklif mektubundan oluşur. Teklif 

Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve 
bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem 
de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 
kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 
c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı), 
d) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi, 
e) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, (aslı 

veya noter onaylı) 
g) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi veya sirküsü, 
ğ) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
h) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
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ı) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Halk Bankasındaki 

TR45 0001 2009 3140 0007 0000 60 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 

sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. 

i) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

4- Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede 

belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 

14.04.2022 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı 

belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan 

müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5- Taşınmaz satış şartnamesi Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden görülebilir 

ve 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. İhaleye girmek isteyenlerin 

ihale şartnamesi ve eklerini satın alması zorunludur. 

İlan olunur. 2883/1-1 

—— • —— 

SIĞIR BAKIM - BESLEME, YEMLEME, SAĞIM, ÇOBANLIK, YEM İMALAT VE 

TEKNİK HİZMETLERİ İŞÇİLİKLERİNE AİT HİZMET ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2022 

yılı Sığır Bakım - Besleme, Yemleme, Sağım, Çobanlık, Yem İmalat ve Teknik Hizmetleri 

İşçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili 

işletme müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire Başkanlığı’ndan 300,00 TL karşılığında temin edebilirler. 

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 24.03.2022 Perşembe günü saat 14:30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 417 78 39 

    2924/1-1 
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İPTAL İLANI 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

02.03.2022 tarihli ve 31766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ulus 100. Yıl Çarşısı ve 

Ankara Eski Özel İdare Binasının Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi” ihalesi iptal 

edilmiştir. 

İlan olunur. 3029/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Daru Nida Vakfı. 

VAKFEDENLER: Şemsettin BAYRAM, Muhiddin BAYRAM, Seyithalil BAYRAM.  

VAKFIN İKAMETGÂHI: YALOVA. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/12/2021 tarihli ve E:2021/563, K:2021/1103 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu 

geliştirerek sosyal, eğitim ve kültür faaliyetleriyle tüm insanlığa yardım ve hizmet etmek ve vakıf 

senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000.-TL (SeksenbinTürkLirası) 

YÖNETİM KURULU: Şemsettin BAYRAM, Muhiddin BAYRAM, Seyithalil 

BAYRAM. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden artan kalan malvarlığı Mütevelli Heyetinin uygun göreceği aynı amaçlı bir başka 

vakıf, dernek veya hayır kurumuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

 2940/1-1 

—— • —— 
Batman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

22.10.2021 tarihli ve 31636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan aşağıdaki tabloda 

belirtilen kadroya ilişkin ilanımız iptal edilmiştir. 

S. 

No 
BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM/ 

ANASANAT DALI/ 

PR. 

UNVAN ADEDİ DER ÖZEL ŞARTLAR 

1 

İKTİSADİ VE 

İDARİ 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

SİYASET 

BİLİMİ VE 

KAMU 

YÖNETİMİ 

KENTLEŞME VE 

ÇEVRE 

SORUNLARI 

DOÇENT 1 1 

Yerel yönetimler, Kent ve 

Çevre Politikaları bilim 

alanında doçentlik unvanı 

almış olmak. Etik ve dijital 

çağ alanlarında 

çalışmaları bulunmak. 

    2998/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 37. İcra Müdürlüğünün 2009/4801 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 2947/1-1 

 —— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2002/852 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 2948/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 11. İcra Müdürlüğünün 2013/25773 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 2949/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2003/3957 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 2950/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 19. İcra Müdürlüğünün 2000/2925 Talimat sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 2956/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2989/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3040/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3045/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3038/1-1 
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3039/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3049/1-1 
 

  



15 Mart 2022 – Sayı : 31779 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğret m 

Kanunu’nun lg l  maddeler  le Öğret m Üyel ğ ne Yükselt lme ve Atanma Yönetmel ğ ’n n ve 
Öğret m Üyes  Dışındak  Öğret m Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkez  Sınav le G r ş Sınavlarına İl şk n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki 
ilgili maddelerine göre “Devamlı Statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.  

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde aşağıdaki 
üniversite adresine şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin 
web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

ÖĞRETİM ÜYESİ 

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Bölüm Anabilim Dalı Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi Anatomi 

Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner 
Hekimliği Fakültesi mezunu, Tıbbi 
Anatomi alanında doktora veya uzmanlık 
yapmış, geçerli yabancı dili en az 85 
puan olmak veya Uzmanlık ya da 
Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner 
Hekimliği Fakültesi mezunu, Tıbbi 
Anatomi alanında doktora veya uzmanlık 
yapmış, geçerli yabancı dili en az 85 
puan olmak veya Uzmanlık ya da 
Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Tıbbi Fizyoloji 

Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner 
Hekimliği Fakültesi mezunu, Tıbbi 
Fizyoloji alanında doktora veya uzmanlık 
yapmış, geçerli yabancı dili en az 85 
puan olmak veya Uzmanlık ya da 
Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Fizyoloji 
alanında uzmanlık yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Tıbbi Biyokimya 

Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner 
Hekimliği Fakültesi mezunu, Tıbbi 
Biyokimya alanında doktora veya 
uzmanlık yapmış, geçerli yabancı dili en 
az 85 puan olmak veya Uzmanlık ya da 
Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner 
Hekimliği Fakültesi mezunu, Tıbbi 
Biyokimya alanında doktora veya 
uzmanlık yapmış, geçerli yabancı dili en 
az 85 puan olmak veya Uzmanlık ya da 
Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 
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Tıp Fakültesi 

Temel Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi 
Mikrobiyoloji 

Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner 
Hekimliği Fakültesi mezunu, Tıbbi 
Mikrobiyoloji alanında doktora veya 
uzmanlık yapmış, geçerli yabancı dili en 
az 85 puan olmak veya Uzmanlık ya da 
Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner 
Hekimliği Fakültesi mezunu, Tıbbi 
Mikrobiyoloji alanında doktora veya 
uzmanlık yapmış, geçerli yabancı dili en 
az 85 puan olmak veya Uzmanlık ya da 
Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Tıbbi Histoloji 

Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner 
Hekimliği Fakültesi mezunu, Tıbbi 
Histoloji alanında doktora veya uzmanlık 
yapmış, alanında Doçent olmuş, geçerli 
yabancı dili en az 85 puan olmak veya 
Uzmanlık ya da Doktora eğitimini geçerli 
yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner 
Hekimliği Fakültesi mezunu, Tıbbi 
Histoloji alanında doktora veya uzmanlık 
yapmış, geçerli yabancı dili en az 85 
puan olmak veya Uzmanlık ya da 
Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi 
Farmakoloji 

Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner 
Hekimliği Fakültesi mezunu, Tıbbi 
Farmakoloji alanında Uzmanlık ve 
doktora yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Psikiyatri 
Tıp Fakültesi mezunu, Psikiyatri alanında 
uzmanlık yapmış, alanında Doçentlik 
almış olmak. 

1 Prof. Dr. 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi Patoloji 

Tıp Fakültesi mezunu, Patoloji alanında 
Uzmanlık yapmış ve Doçentlik almış 
olmak, geçerli yabancı dili en az 85 puan 
olmak veya Uzmanlık ya da Doktora 
eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi mezunu, Patoloji alanında 
Uzmanlık, geçerli yabancı dili en az 85 
puan olmak veya Uzmanlık ya da 
Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Kulak Burun 
Boğaz 

Tıp Fakültesi mezunu, Kulak Burun 
Boğaz alanında uzmanlık ve Doçentlik 
almış olmak, Odyoloji alanında 
yükseklisans ve doktora yapmış olmak. 

1 Doç. Dr. 
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Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Temel Bilimler 

Protetik Diş 

Tedavisi 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu, Protetik 

Diş Tedavisi alanında doktora ve 

Doçentlik almış olmak, geçerli yabancı 

dili en az 85 puan olmak veya Uzmanlık 

ya da Doktora eğitimini geçerli yabancı 

dil ile yurtdışında yapmış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Ağız Diş ve 

Çene Radyolojisi 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu, Ağız Diş 

ve Çene Radyolojisi alanında doktora 

veya uzmanlık almış olmak, geçerli 

yabancı dili en az 85 puan olmak veya 

Uzmanlık ya da Doktora eğitimini geçerli 

yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık Meslek 

Bilimleri 

Farmakoloji 

Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmakoloji 

alanında doktora yapmış, geçerli yabancı 

dili en az 85 puan olmak veya Uzmanlık 

ya da Doktora eğitimini geçerli yabancı 

dil ile yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Farmakognozi 

Eczacılık Fakültesi mezunu, 

Farmakognozi alanında doktora yapmış, 

geçerli yabancı dili en az 85 puan olmak 

veya Uzmanlık ya da Doktora eğitimini 

geçerli yabancı dil ile yurtdışında yapmış 

olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Eczacılık Fakültesi mezunu, 

Farmakognozi alanında doktora yapmış 

olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Farmasötik 

Kimya 

Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik 

Kimya alanında doktora yapmış, geçerli 

yabancı dili en az 85 puan olmak veya 

Uzmanlık ya da Doktora eğitimini geçerli 

yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik 

Kimya alanında doktora yapmış olmak. 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Farmasötik 

Toksikoloji 

Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik 

Toksikoloji alanında doktora yapmış ve 

ilgili alanda Doçent olmak. Geçerli 

yabancı dili en az 85 puan olmak veya 

Uzmanlık ya da Doktora eğitimini geçerli 

yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Eczacılık, Tıp veya Veteriner Hekimlik 

Fakültesi mezunu, Farmasötik Toksikoloji 

alanında doktora yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
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Eczacılık 
Fakültesi 

Eczacılık 
Teknolojisi 

Farmasötik 
Teknoloji 

Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik 
Teknoloji alanında doktora yapmış, ilgili 
alanda Doçent olmuş olmak, geçerli 
yabancı dili en az 85 puan olmak veya 
Uzmanlık ya da Doktora eğitimini geçerli 
yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik 
Teknoloji veya Farmasötik Biyoteknoloji 
alanında doktora yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Temel Eczacılık 
Bilimleri 

Analitik Kimya 
Eczacılık Fakültesi mezunu, Analitik 
Kimya alanında doktora yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu 
olup, Beslenme ve Diyetetik alanında 
Doçent olmak. 

1 Doç. Dr. 

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu 
olup, Beslenme ve Diyetetik alanında 
yükseklisans ve doktora yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Ebelik Ebelik 

Ebelik veya Hemşirelik Lisans mezunu 
olmak. Ebelik veya Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Hemşireliği alanında Doçent 
olmak. 

1 Doç. Dr. 

Ebelik veya Hemşirelik Lisans mezunu 
olmak. Ebelik veya Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Hemşireliği alanında doktora 
yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
lisans mezunu, alanında tezli 
yükseklisans ve aynı alanda doktora 
yapmış olmak. Geçerli yabancı dili en az 
85 puan olmak veya Uzmanlık ya da 
Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak. 

3 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Hemşirelik Hemşirelik 
Hemşirelik Lisans mezunu olmak. 
Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora 
yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Güzel 
Sanatlar 

Tasarım ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

Gastronomi alanında doktora yapmış 
olmak. Geçerli yabancı dili en az 85 puan 
olmak veya Doktora eğitimini geçerli 
yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

İktisadi İdari 
ve Sosyal 
Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 
Ticaret ve 
Finansman 

Uluslararası 
Ticaret ve 

Finansman 

Ekonomi lisans mezunu, Finans ve 
Bankacılık alanında yükseklisans, İktisat 
alanında doktora yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri 

Ekonomi İstatistik lisans mezunu, 
Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri 
alanında Doktora yapmış ve Doçentlik 
unvanı almış olmak. Geçerli yabancı dili 
en az 85 puan olmak veya Doktora 
eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak. 

1 Prof. Dr. 



15 Mart 2022 – Sayı : 31779 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

İletişim 

Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık 

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık Bölümü mezunu, İletişim 

Bilimleri alanında yükseklisans ve 

Doktora yapmış, geçerli yabancı dili en 

az 85 puan olmak veya lisans veya 

doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile 

yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksek Okulu 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 
Anestezi 

Tıp Fakültesi mezunu, Anestezi alanında 

uzmanlık yapmış olmak. 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 

Teknolojisi 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu, 

aynı alanda yükseklisans ve doktora 

yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI 

Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölüm Anabilim Dalı Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik Hemşirelik 

Uygulamalı Dersleri vermek üzere; 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu ve 

aynı alanında tezli yükseklisans yapmış 

ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. 

Geçerli yabancı dili en az 85 puan olmak. 

1 Öğr. Gör. 

Ebelik Ebelik 

Uygulamalı Dersleri vermek üzere; Ebelik 

Bölümü lisans mezunu, Halk Sağlığı ve 

Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği 

alanlarında tezli yükseklisans yapmış ve 

Ebelik alanında doktora yapıyor olmak. 

Geçerli yabancı dili en az 80 puan olmak. 

1 Öğr. Gör. 

Uygulamalı Dersleri vermek üzere; 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu ve 

Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği 

alanında tezli yükseklisans yapmış ve 

aynı alanda doktora yapıyor olmak. En 

az 5 yıl deneyimli olmak. 

1 Öğr. Gör. 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Uygulamalı Dersleri vermek üzere; 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

lisans mezunu, Spor Fizyoterapistliği 

alanında tezli yükseklisans yapmış ve 

aynı alanda doktora yapıyor olmak. 

Geçerli yabancı dili en az 80 puan olmak. 

1 Öğr. Gör. 

Ergoterapi Ergoterapi  

Ergoterapi lisans mezunu olup, 

Ergoterapi alanında yükseklisans yapmış 

olmak. 

2 Öğr. Gör. 
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Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksek Okulu 

Dişçilik 

Hizmetleri  

Diş Protez 

Teknolojisi 

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu, Doktora 

yapıyor olmak 
1 Öğr. Gör. 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler  

Diyaliz  

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu ve 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında 

tezli yükseklisans yapmış ve en az 10 yıl 

deneyimli olmak. 

1 Öğr. Gör. 

Beslenme ve Diyetetik alanında lisans ve 

yüksek lisans yapmış olmak. Beslenme 

ve Diyetetik alanında Doktora yapıyor 

olmak. ALES puanı en az 85 olmak. 

1 Öğr. Gör. 

İlk ve Acil 

Yardım 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu ve İç 

Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli 

yükseklisans yapıyor olmak. 

1 Öğr. Gör. 

Tıbbi 

Laboratuvar 

Teknikleri 

Veteriner Fakültesi mezunu, Deney 

hayvanları kullanma sertifikasına sahip, 

en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip 

olmak.  

1 Öğr. Gör 

Yönetim ve 

Organizasyon  

Sağlık Turizmi 

İşletmeciliği 

Sağlık Kurumları Yöneticiliği alanında 

lisans, Sağlık Yönetimi alanında 

Yükseklisans, Sağlık Kurumları Yönetimi 

alanında Doktora yapıyor olmak. Sağlık 

Turizmi alanında ALES puanı en az 80 

olmak. 

1 Öğr. Gör 

YDO Hazırlık Birimi 
İngilizce 

Programı 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili 

ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, 

İngiliz Dil Bilimi ve İngilizce Mütercim ve 

Tercümanlık Bölümleri Lisans mezunu, 

İngiliz Dili Eğitimi veya İngiliz Dil Bilimi 

alanında Tezli Yükseklisans yapmış 

olmak. İlgili yabancı dili en az 90, ilgili 

ALES puanı en az 75 olmak, 

Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl 

ilgili alanda ders vermiş olmak. 

1 Öğr. Gör 

NOT: 
• Üniversitemiz Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak 

adayların; 
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan; 
ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN: 
• Profesör veya Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, 
Profesörlük için işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek 
bulunmamaktadır), Diploma (Lisans Noter onaylı), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, 
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Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi 
ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel 
çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 6 (altı) adet 
flaş bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına başvurmaları 
gerekmektedir. 

• Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını 

belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Diploma (Lisans Noter onaylı), Yüksek 

Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı 

dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına 

ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan 

belgelerinin birer suretini ekleyerek 4 (dört) adet flaş bellek olarak İlgili Dekanlıklara/ 

Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir. 

• Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde 

üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir. 

• İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları, ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak 

jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim 

Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı oluru ve 

Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşmeleri gerçekleştirilecektir. Belirtilen şartları 

taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN: 

İSTENEN BELGELER 

• Başvuru Dilekçesi (başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon 

numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi aslen veya noter onaylı vekâlet ile elden teslim 

edilmelidir) 

• YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD/Flaş bellek olarak) 

• Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı veya asıllarının olması halinde 

aslı gibidir yapılır) 

• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi 

• Doktora Öğrenci Belgesi 

• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi 

• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi 

• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır) 

• Tecrübe Belgesi (Noter Onaylı) 

• Onaylı Hizmet Belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar, ayrılmış veya 

emekli olanlar getirecekler) 

• Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge 

• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-Devlet) 

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

• 4 Adet Vesikalık Fotoğraf 

İrtibat-Başvuru Adresi: 

Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mah. Talatpaşa Blv. Biga Sok. 06050 

Altındağ-ANKARA 

Tel: 0312-324 2411 

    2997/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

DÜZELTME İLANI 

Düzeltmeye konu yarışma ilanının aslına uygun olarak yayımlandığı Resmî Gazete’nin 

tarihi ve sayısı: 14/07/2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete 

Söz konusu yarışma ilanının 1 inci maddesinde yer alan ifade aşağıdaki şekilde 

düzeltilmiştir. 

“1- İdare Bilgileri: 

Telefon numarası: 0 312 546 54 01” 

Söz konusu yarışma ilanının 2 nci maddesinin ç bendi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

“2- Yarışma Bilgileri 

ç) Başvuru yeri, tarihi ve saati: 

Niğde ili Bor ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bor YEKA kapsamında yapılacak Bor-1, 

Bor-2 ve Bor-3 yarışmaları için başvurular, 30/03/2022 tarihinde ve 10.00 – 14.00 saatleri 

arasında, İdare’nin yukarıdaki adresine elden teslim edilmek suretiyle yapılır. Elden teslim 

dışında herhangi bir yöntemle yapılan başvurular ile başvuru tarihi ve saatleri dışında yapılan 

başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvurulara ilişkin evrak kontrolü İdare’nin internet 

adresinde duyurulacak tarih, saat ve adreste başvuru sahiplerinin huzurunda yapılır. 

Erzin ve Viranşehir YEKA’lar kapsamındaki yarışmalar için başvurular Bakanlık 

tarafından daha sonra ilan edilecek ileri bir tarihte alınacaktır.” 

Söz konusu yarışma ilanının 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

“3- Teminat Türü ve Tutarı: 

Bor-1, Bor-2 ve Bor-3 yarışmalarına katılabilmek için; başvuru aşamasında 1 (bir) yıl 

süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte olacak şekilde megavat 

cinsinden birim elektriksel kurulu güç (MWe) başına 500.000 (beşyüzbin) Türk Lirası tutarındaki 

teminat mektubu İdare’ye sunulur. Yarışmanın kazanılması halinde ise, sözleşmenin imzalanacağı 

tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine kadar 10 (on) yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen 

nakde çevrilebilir nitelikte olacak şekilde megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç (MWe) 

başına 1.400.000 (birmilyondörtyüzbin) Türk Lirası tutarındaki teminat mektubu İdare’ye 

sunulur. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilir.” 

Söz konusu yarışma ilanının 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

“4- Elektrik enerjisi alım tavan fiyatı ve alım süresi: 

- Her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı: 95 (doksanbeş) Türk Lirası 

kuruş/kWh 

- Elektrik enerjisi alım süresi: Bağlantı Kapasitesi’nin her bir megavat değeri için 

GES’in ilk kabul tarihinden itibaren üretilen ilk 23 (yirmiüç) GWh miktarındaki elektrik 

enerjisinin iletim veya dağıtım sistemine verildiği süre veya Şartnamenin 8.2.1 maddesi 

kapsamındaki serbest piyasaya satış hakkının kullanılması durumunda Sözleşme imza tarihini 

takip eden 42 nci ayın bitiminden itibaren ilk 23 (yirmiüç) GWh miktarındaki elektrik enerjisinin 

iletim veya dağıtım sistemine verildiği süre” 

    3002/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversite Adı : KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi :  15 Mart 2022 

Fakülte Adı : Rektörlük Son Başvuru Tarihi :  29 Mart 2022  

Bölüm Adı : Ortak Dersler Bölümü Ön Değerlendirme Tarihi :  5 Nisan 2022 

Anabilim Dalı : - Giriş Sınav Tarihi :  14 Nisan 2022 

Kadro Tipi : Öğretim Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi :  22 Nisan 2022 

Kadro Sayısı : 1 Kadro Derecesi :  - 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlük / Ortak Dersler Bölümünde görevlendirmek üzere 1 
öğretim görevlisi alınacaktır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca 
Kadir Has Üniversitesi Rektörlük / Ortak Dersler Bölümü’nde görevlendirilmek üzere 1 öğretim 
görevlisi alınacaktır. 

Aranan Koşullar: 
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te 
yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak, 

2. Sosyoloji veya Felsefe alanında lisans derecesine ve Türk Dili ve Edebiyatı alanında 
doktora derecesine sahip olmak, 

3. En az 4 akademik dönem boyunca Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında lisans 
düzeyinde ders vermiş olmak ve bu derslerden en az ikisini İngilizce vermiş olmak (sözlü sınav 
İngilizce yapılacaktır). 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
Başvuruda İstenen Belgeler: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. 1 adet fotoğraf 
3. Kimlik Belgesi 
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans 

belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

5. ALES belgesi (en az 70 puan) 
6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 

85 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
8. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi. 
Başvuru Yeri: 
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ 

linkinden kabul edilecektir. 
Notlar: 
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın 
https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlanacaktır. 

3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

    2687/1-1 
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:  
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 31. ve 33. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri 
alınacaktır. 

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara 
Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın 
yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla 
yapılır. 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 
koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 

SINAV TAKVİMİ 
İlk Başvuru Tarihi : 15.03.2022 
Son Başvuru Tarihi : 29.03.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 30.03.2022 
Sınav Tarihi : 31.03.2022 
Sınav Sonuç Tarihi : 01.04.2022 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
• Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır) 
• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
• Özgeçmiş (YÖK Formatlı) 
• ALES Belgesi 
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi 
• Adli Sicil (e-Devletten alınabilir) 
• 2 adet vesikalık fotoğraf 
• Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi 

(varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru 

sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma 

denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı) 
• Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı) 
• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge 

(onaylı) 
Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına dilekçe, başvuru 

formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan 
veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL Tel: 0(216) 626 10 50 

Fakülte-
Yüksekokul 

Bölüm-Program- 
Anabilim Dalı 

İstenilen  
Akademik 
Personel 

Sayı Özellikler 

Hukuk Fakültesi 

Kamu Hukuku Bölümü  
Ceza ve Ceza 

Muhakemesi Anabilim 
Dalı 

Arş. Gör. 1 

Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek 
Lisans eğitimine devam ediyor olmak ve 
İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip 
olmak. 
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İletişim Fakültesi 
Radyo, Televizyon ve 

Sinema Bölümü 
Arş. Gör. 1 

Lisans eğitimini Radyo, Televizyon ve 
Sinema alanlarının birinde tamamlamış 
olmak; bu alanların birinde Tezli Yüksek 
Lisans eğitimine devam ediyor olmak. 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Psikoloji Bölümü Arş. Gör. 1 
Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisans 
eğitimini tamamlamış olmak ve bu alanda 
doktora eğitimine devam ediyor olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 
(İngilizce) Bölümü 

Arş. Gör. 2 

Bilgisayar, Yazılım veya Bilişim 
Mühendisliği alanlarının birinden mezun 
olmak ve fen alanında en az 85 İngilizce 
dil puanına sahip olmak. 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği (İngilizce) 

Bölümü 
Arş. Gör. 2 

Elektrik veya Elektronik Mühendisliği 
alanlarının birinden mezun olmak ve fen 
alanında en az 85 İngilizce dil puanına 
sahip olmak. 

Yazılım Mühendisliği 
(İngilizce) Bölümü 

Arş. Gör. 2 

Bilgisayar, Yazılım veya Bilişim 
Mühendisliği alanlarının birinden mezun 
olmak ve fen alanında en az 85 İngilizce 
dil puanına sahip olmak. 

Hemşirelik Yüksekokulu Öğr. Gör. 1 
Tezli Yüksek Lisans eğitimini İç 
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında 
tamamlamış olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Finans, Bankacılık ve 
Sigortacılık Bölümü 

Bankacılık ve Sigortacılık 
Programı 

Öğr. Gör. 1 
Tezli Yüksek Lisans eğitimini Uluslararası 
İktisat ve Finans Programında 
tamamlamış olmak. 

    2902/1/1-1 

—— • —— 
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:  

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Üniversitemizin aşağıda gösterilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ve T.C. 

Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam 
zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır. 

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 15.03.2022 
İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 29.03.2022 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Profesör İçin: 
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, 

Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web 
sayfasında mevcuttur.) 

• YÖK Formatında Özgeçmiş 
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
• Fotoğraf (5 Adet) 
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce 

Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek 
Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)], 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya (1 adet basılı kopya 
ve 5 adet dijital kopya [USB]), 
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• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan 
almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin 
birinde tamamlamış olmak. 

Doçent İçin: 
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, 

Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında 
mevcuttur.) 

• YÖK Formatında Özgeçmiş 
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
• Fotoğraf (5 Adet) 
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek 

Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi), 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya 
ve 3 adet dijital kopya [USB]), 

• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan 
almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin 
birinde tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi İçin: 
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, 

Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web 
sayfasında mevcuttur.) 

• YÖK Formatında Özgeçmiş 
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
• Fotoğraf (5 Adet) 
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce 

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans 
Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)], 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya 
ve 3 adet dijital kopya [USB]), 

• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan 
almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin 
birinde tamamlamış olmak. 

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla 
başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular 
geçersiz sayılacaktır. 

Fakülte-
Yüksekokul 

Bölüm-Program- 
Anabilim Dalı 

İstenilen  
Akademik 
Personel 

Sayı Özellikler 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri Bölümü 
Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Programı 

Prof. Dr. 1 
Doçentlik unvanını Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık alanından almış olmak. 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Felsefe Bölümü Doç. Dr. 1 
Doçentlik unvanını Felsefe alanından almış 
olmak. 
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İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Psikoloji (İngilizce) 
Bölümü 

Prof. Dr. 1 

Doktora eğitimini Klinik Psikoloji, Sosyal 
Psikoloji ve Deneysel Psikoloji alanlarının 
birinden almış olmak; İngilizce yeterliliğe 
(en az 85 puan) sahip olmak. 

Sosyoloji (İngilizce) 
Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Lisans ve Doktora eğitimini Sosyoloji 
alanında tamamlamış olmak ve İngilizce 
yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak. 
Sağlık Sosyolojisi alanında çalışmaları 
olmak ve Sosyolojide yeni metodolojiler 
konusunda yetkin olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 
(İngilizce) Bölümü 

Prof. Dr. 1 

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora ve 
doçentlik derecesine sahip olmak, fen 
alanında en az 85 İngilizce dil puanına 
sahip olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

4 

Yazılım, Bilgisayar veya Bilişim 
Mühendisliği alanında doktora derecesine 
sahip olmak, fen alanında en az 85 
İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği (İngilizce) 

Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Elektrik veya Elektronik Mühendisliği 
alanlarının birinden lisans ve doktora 
derecesine sahip olmak ve fen alanında 
İngilizceden en az 85 puana sahip olmak. 

İnşaat Mühendisliği 
Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
İnşaat Mühendisliği Mekanik Anabilim Dalı 
konularında doktora derecesine sahip 
olmak. 

İnşaat Mühendisliği 
(İngilizce) Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi 
Anabilim Dalından doktora derecesine, fen 
alanında İngilizceden en az 85 puana sahip 
olmak. 

Yazılım Mühendisliği 
(İngilizce) Bölümü 

Prof. Dr. 1 

Yazılım, Bilgisayar veya Bilişim 
Mühendisliği alanında doktora derecesine 
sahip olmak, fen alanında en az 85 
İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 

Yazılım, Bilgisayar veya Bilişim 
Mühendisliği alanında doktora derecesine 
sahip olmak, fen alanında en az 85 
İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 

Temel Bilimler Bölümü  
Biyoistatistik Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde ve 
doktora eğitimini Biyoistatistik alanında 
tamamlamış olmak ve tercihen İngilizce 
yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak. 

Temel Bilimler Bölümü  
Tıp Tarihi ve Etik 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde ve 
doktora eğitimini Tıp Tarihi ve Etik alanında 
tamamlamış olmak ve tercihen İngilizce 
yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak. 

Hemşirelik Yüksekokulu 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Doktora eğitimini İç Hastalıkları Hemşireliği 
Anabilim Dalında tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Doktora eğitimini Halk Sağlığı Hemşireliği 
Anabilim Dalında tamamlamış olmak. 

    2902/2/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

1.Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A 

maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna 

göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 10.000 sözleşmeli sağlık 

personeli alınacaktır.  

2.Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık 

personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu, 

ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. 

3.Adaylar tercihlerini, 15 Mart 2022 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercih kılavuzunda 

belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini 

girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden 

verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.  

4.Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre 

dağılımı ekte gösterilmiştir. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

UNVANI 
ÖĞRENİM DÜZEYİ 

TOPLAM 
LİSANS ÖNLİSANS ORTAÖĞRETİM

BİYOLOG  3     3 

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ  49     49 

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ  26     26 

DİYETİSYEN  170     170 

EBE  800     800 

FİZYOTERAPİST  195     195 

HEMŞİRE  4.397   778 5.175 

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 

(ERGOTERAPİST)  23     23 

ODYOLOG  26     26 

PERFÜZYONİST  7     7 

PSİKOLOG  146     146 

SAĞLIK FİZİKÇİSİ  14     14 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)   12   12 

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ 

SAĞLIĞI)   111   111 

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT)   34   34 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ)   554   554 
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SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)   34   34 

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ)   34   34 

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ)   85   85 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE)   61   61 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ)   20   20 

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM)   49   49 

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ)   70   70 

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL 

YARDIM)   596   596 

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI 

TERAPİSİ)   11   11 

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR)   237   237 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ)   57   57 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ)   65   65 

SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK 

ANATOMİ)   13   13 

SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG)   10   10 

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ)   20   20 

SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN)   354   354 

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ 

SEKRETER)   734   734 

SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM 

TEKNİKERİ)   5   5 

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ)     22 22 

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE 

SAĞLIĞI)     5 5 

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL 

YARDIM)     34 34 

SAĞLIK TEKNİSYENİ 

(LABORATUVAR)     22 22 

SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN)     22 22 

SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ 

SEKRETER)     22 22 

SOSYAL ÇALIŞMACI  73     73 

TOPLAM 5.929 3.166 905 10.000 

 2982/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri 

uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10.000 sürekli işçi alımı 

yapılacaktır. 

2. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir. 

3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 

15/03/2022 - 21/03/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak 

alınacaktır.  

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde 

karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde 

kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.  

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 

alınacaktır. 

5. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe 

başvuru yapacaktır. 

6. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 

S.N. Meslek Adı Kadro Sayısı 

1 Temizlik Görevlisi  4.032 

2 Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 1.452 

3 Klinik Destek Elemanı (Hastane) 1.844 

4 Şoför 465 

5 Elektrikçi (Genel) 642 

6 İnşaat Boyacısı/Boyacı 245 

7 Marangoz 106 

8 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 537 

9 
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme 

Elemanı 
435 

10 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 242 

Toplam 10.000 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

 2983/1-1 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:  
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ (4/B) ALIM İLANI 

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: 
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere; 
Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük 

Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda 
istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü/uygulamalı sınavla toplam 2 (iki) 
personel alınacaktır. 

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu 
Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge 
ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile İngilizce yabancı dil puanının 
yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı 
esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve 
usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan 
başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına 
alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 
halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava alınacak adayların listesi 
http://www.sdu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

UNVAN ADET ÜCRET ÇALIŞMA SÜRESİ 

Yazılım Geliştirme Uzmanı  
(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda 
istihdam edilmek üzere) 

2 
Aylık Brüt Sözleşme 

Ücret tavanının 2 katı 
Tam Zamanlı 

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:  

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak. 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye 
sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna 
tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınır). 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2022 – Sayı : 31779 

 

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): 

1- Yazılım Geliştirme Uzmanı: (1 Kişi - Tam Zamanlı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 

görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 

katı ücret ödenecektir.) 

a) ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core teknolojileri hakkında tecrübeli olmak, 

b) C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede 

bilmek (Bu dil ile en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak), 

c) Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb.), JQuery, HTML, CSS gibi Front-

End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak, 

ç) Entity Framework ve/veya Entity Framework Core ve LINQ konularında tecrübeli 

olmak, 

d) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma 

kavramları hakkında bilgi sahibi olmak, 

e) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip 

olmak, 

f) Kurumsal uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak, 

g) Yazılım yaşam döngüsü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek, 

ğ) Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 

h) Birim test yazma konusunda bilgi sahibi olmak, 

ı) Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında bilgi sahibi olmak,  

i) TFS, GIT, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme konusunda 

tecrübeli olmak, 

j) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm 

odaklı olmak. 

III. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:  

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ 

Başvurular ilanının Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

"Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi 

Çünür/ISPARTA" adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile 

yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formunu http://persdb.sdu.edu.tr adresinden temin 

edilir. 

İSTENİLEN BELGELER 

1- Diploma veya Mezuniyet Belgelerinin Onaylı Suretleri veya e-Devlet Kapısından 

alınan kare kodlu mezuniyet belgesi 

2- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği, 

3- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi 

gösterir belge, (İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin 

geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından 

ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren 

belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin 

de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme 

komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri 

onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin 

doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.), 
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4- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen en az iki güncel 
programlama dilini bildiğini gösterir belge/belgeler, 

5- Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) başlığında istenilen sertifikalar ile 
tecrübe veya deneyimi gösteren onaylı belgeler, 

6- KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz 
etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir.), 

7- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya 
bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 
YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak 
değerlendirilir.), 

8- T.C. Kimlik Kartı örneği veya e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belge. 
9- 1 Adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.), 
10- SGK Hizmet Dökümü, 
11- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge veya e-Devlet Kapısından alınan 

2022 tarihli karekodlu belge. 
12- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet Kapısından alınan 2022 tarihli karekodlu belge.) 
IV. SINAV TARİHİ, YERİ, SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:  
Sınav Tarihi, Yeri 
Sözlü/Uygulamalı sınav 18/04/2022 tarihinde saat 10:00’da Süleyman Demirel Üniversitesi 

Batı Merkezi Derslikler Amfilerinde Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA adresinde yapılacaktır. 
Sınavın Şekli 
- Sınav sözlü/uygulamalı olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir. 

Sınava katılacak adaylar kişisel bilgisayarları ile sınava alınacaktır. 
Sınav Konuları 
- Özel şartlar bölümündeki konular. 
V. DEĞERLENDİRME: 
Sözlü/uygulamalı sınavında başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) 

puan almış olmak şarttır. 
Başarı sırasına göre 2 asil ile 2 yedek belirlenerek atama işlemi başlatılır. 
Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan 

vazgeçmesi, süresi içinde atama için belgeleri teslim etmemesi veya atandığı halde göreve 
başlamaması halinde sırasıyla yedek adaylardan atama yapılabilir. 

VI. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ: 
Sözlü/Uygulamalı sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://w3.sdu.edu.tr 

adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan adayların 
müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 
Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

VII. ÜCRET: 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 
altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 
olacaktır. 

VIII.  DİĞER HUSUSLAR: 
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere 

T.C. Kimlik Kartı örneği veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini 
yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine 
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

    2901/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında

Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303)

YÖNETMELİKLER
–– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Kapadokya Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler

Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2022/11 ila 70)

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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


