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YÖNETMELİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan Dev-

let memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında

14/7/1965 tarihli 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) 9/2/2006 tarihli ve 26075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir

İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük 

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

Yürütme 

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
DEMİRYOLU ARAÇLARI TESCİL VE SİCİL YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu
Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

—— • ——
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

DEMİRYOLU ARAÇLARI TİP ONAY YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu
Araçları Tip Onay Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yurt içinde üretimi yapılan demiryolu araçlarının tip onay belgesi ücreti
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Yurt içinde üretimi yapılan demiryolu araçlarından 2027 yılı

sonuna kadar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen ücretler alınmaz.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

HURDAYA AYRILAN TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN YERLERİNE YENİ GEMİ

İNŞA EDİLMESİNİN TEŞVİKİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 28/4/2021 tarihli ve 31468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hurdaya

Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönet-

meliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “; ticari yük taşımacılığında kullanılan

gemilerden hurdaya ayrılanların yerine inşa edilecek yeni gemilere” ibaresi yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;

a) Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı, 50 GT ile 5.000 GT

arası, hurdaya ayrılacak ticari gemi, deniz ve içsu araçlarından 20 yaş ve üzeri olanları,

b) Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında veya

içsularda sefer yapan ana sevk sistemini çevre dostu bir enerji kaynağına dönüştürecek 50 GT

üzeri ticari gemi, deniz ve içsu araçlarını,

kapsar.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (e) ve (ğ) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Gemi: Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı kendiliğinden

hareket etme imkânı bulunmasa da tahsis edildiği amaca uygun olarak yüzme özelliği bulunan

her türlü gemi, deniz ve içsu aracını,”

“e) Hurda fiyatı: Londra Metal Borsası internet sayfasında ilan edilen Türkiye için nav-

lun dahil hurda çelik kapanış fiyatlarına ilişkin listedeki 1 aylık kontrat değeri baz alınarak be-

lirlenecek ton başına döviz cinsinden başvuru tarihindeki hurda fiyatını,”

“ğ) Klas kuruluşu: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ge-

miler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği uyarınca tanınmış kuruluşu,”

“m) Dönüşüm maliyeti: Makine dönüşüm için yapılan proje, klas kuruluşu, işçilik ve

yeni makinenin KDV dahil bedelini,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “en fazla

beş adet gemi için, yaşı en büyük olan gemiden başlamak üzere” ibaresi “toplam 25.000 GT’yi

geçmemek üzere en fazla on adet gemi için; yaşı, tonajı ve sefer bölgesi dikkate alınarak”

olarak değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı

maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
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“Bu teşvik tutarı, yeni inşa edilecek geminin fosil yakıt kullanması halinde bir buçuk katı, LNG

ve hibrit sistemler de dahil olmak üzere alternatif çevre dostu bir enerji kaynağı kullanılması

halinde ise iki buçuk katı olarak tespit edilir.” 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler

eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Denize Elverişlilik Belgesi” ibare-

sinden sonra gelmek üzere “veya İçsuya Elverişlilik Belgesi” ibaresi eklenmiştir.

“Takyidat bulunması halinde tüm hak sahiplerinin muvafakati ile başvuru yapılabilir. Muvafa-

katin belgelendirilmesi ve noterden onaylatılmış olması gerekir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ticari amaçlı olarak 50 GT üzeri inşa edilecek yeni gemi, deniz ve içsu aracının

cinsi Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan gemi sicili için gemi cinsleri tanımlamaları

listesinde yer almalıdır.”

“(4) Yeni inşa edilen geminin Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline

kaydını müteakip en az beş yıl süresince klas kuruluşu tarafından düzenlenen klas sertifikalarına

sahip olması gerekir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Yeni inşa olunan gemi üzerine, ödeme yapılmadan önce kullandırılacak teşvik tutarı

kadar birinci derece ve birinci sıradan döviz cinsinden ipotek konulur veya aynı tutarda Ba-

kanlık lehine kayıtsız, şartsız banka teminat mektubu düzenlenerek teslim edilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci, beşinci ve altıncı fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teşvikten yararlanma öncesinde, sırasında veya sonrasında bu Yönetmelik hüküm-

lerine aykırı davranılması halinde, yararlanıcı için ödenen teşvik tutarı, ödeme tarihinden iti-

baren 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun  uyarınca

hesaplanacak faiziyle birlikte rızaen geri alınır, bunun mümkün olmaması halinde;  varsa gemi

ipoteği  9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil edilir veya

banka teminat mektubu paraya çevrilir.”

“(5) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sigorta belgelerinin yenilenmesini mü-

teakip otuz gün içerisinde İdareye bildirilmemesi durumunda yeni inşa edilen geminin Denize

Elverişlilik Belgesi veya İçsuya Elverişlilik Belgesi askıya alınır.

(6) İdare yükleniciyi, hurdaya ayrılacak ve yeni inşa edilecek gemiyi her zaman denet-

leme yetkisine sahiptir. Bakanlık, denetim yapmak üzere merkez teşkilatı veya bölge liman

başkanlıklarından denizcilik uzmanı ve denizcilik sörvey mühendisi kadrolarında bulunan per-

sonel ile mühendis kadrosunda bulunanlardan gemi inşa mühendisliği fakültesinden mezun

olanlar veya bunların sıralı amirleri arasından gerektiği kadar personeli görevlendirir.”
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MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Makine değişimine ilişkin hususlar

EK MADDE 1- (1) Enerji kaynağını fosil yakıttan alternatif çevre dostu bir enerji kay-

nağına dönüştürecek gemilerin donatanları sadece bu madde hükümlerine tabidir.

(2) Donatanlar aşağıdaki belgeler ile İdareye başvuruda bulunurlar:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Klas kuruluşundan veya bölge liman başkanlığından onaylı gemi makine dönüşüm

projesi.

c) Yüklenici tarafından dönüşüm maliyetini gösteren proforma fatura aslı.

(3) İdare tarafından kabul edilen başvurular için donatanlara uygunluk yazısı verilir.

Ancak uygulama aşamasında gemi makine dönüşüm projesinde meydana gelen değişiklikler

için İdareden onay alınması gerekir.

(4) İdare tarafından uygun görülen gemi makine dönüşüm projesinin 6 ay içerinde ta-

mamlanması gerekir. Süresinde tamamlanamayan projeler için İdare tarafından 3 ay ilave süre

verilebilir. Süresinde tamamlanamayan projeler için ödeme yapılmaz.

(5) Dönüşümü yapılan gemilerin donatanları ödeme yapılması için aşağıdaki belgeler

ile İdareye başvuruda bulunurlar:

a) Ödeme talebi dilekçesi.

b) Klas kuruluşundan onaylı gerçekleşme raporu.

c) Dönüşümü gerçekleştiren yüklenici tarafından sadece dönüşüm masrafı için düzen-

lenmiş faturanın aslı.

(6) Süreci uygun olarak tamamlanan gemilerin donatanlarına dönüşüm maliyetinin

%25’i Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden Türk Lirası olarak ödenir.

(7) Yapılan ödemeler haricinde, klas kuruluşu, yüklenici ve donatan Bakanlıktan ayrıca

bir ücret veya sair hak ve alacak talep edemez.

(8) Yüklenici tarafından İdareye yanlış bilgi verilmesi halinde meri mevzuat hükümleri

çerçevesinde İdari yaptırım uygulanır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Hurda teşvikinden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel ki-

şiler, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde İdareye başvurabilir. Sonraki

yıllarda 5 inci maddenin birinci fıkrası hükmünde belirlenen tarihlerde başvuru yapılır.” 

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI 

HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamuya açık karayolu, denizyolu ve demir-

yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığına, diğer canlı var-
lıklara ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi ama-
cıyla bu faaliyetlerde yer alacak, tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının ve tehlikeli madde
güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarını,

bu kuruluşlarda ve işletmelerde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanlarını ve
tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almak zorunda olan işletmeleri kapsar. 

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Tehlikeli Malların

Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bu-
lunduğuna Dair Kanunla taraf olduğumuz Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşı-
macılığına İlişkin Anlaşmaya (ADR), 21/3/1985 tarihli ve 3172 sayılı Uluslararası Demiryolu
Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
ile onaylanan Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki
olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu İle Uluslararası Taşımasına İlişkin Yönetmeliğe (RID), 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci ve 497 nci
maddelerine ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşma-

yı,
b) Atama işlemi: TMGD’nin, e-Devlet sistemi üzerinden faaliyet belgesi ile ilişkilen-

dirilmesi işlemini,
c) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
ç) Bölge müdürlüğü: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerini,
d) Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB-Dmr): 16/7/2015 tarihli ve

29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hak-
kında Yönetmelik kapsamında yer alan tehlikeli madde ile iştigal eden bazı işletmelerin, kayıt
altına alınması ve bu işletmelerin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmedik-
lerinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

e) Elektronik belge: Bu Yönetmelik kapsamında, e-Devlet sistemi üzerinden düzenlenen
yetki belgesi ve şube yetki belgesini,

f) Elektronik denetim: U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden elde edilen veriler çerçe-
vesinde uzaktan yapılan denetimi, 
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g) Faaliyet belgesi: İşletmenin, ilgili mevzuat kapsamında iştigal ettiği faaliyet konu-
larına göre almış olduğu (TMFB/TMFB-Dmr/TYUB) belgeyi,

ğ) IMDG kod: Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklere ilişkin uluslararası kodu,
h) İdare: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
ı) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat kapsamında

faaliyet belgesine sahip gerçek kişileri, tüzel kişilikleri veya adi ortaklıkları,
i) Koordinatör TMGD: Geçerli bir TMGD sertifikasına ve en az bir yıl tecrübeye sahip

olup, TMGDK tarafından merkezde tam süreli olarak istihdam edilen ve İdareye yazılı veya
e-Devlet sistemi üzerinden bildirilen kişiyi,

j) RID: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası De-
miryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu
İle Uluslararası Taşımasına İlişkin Yönetmeliği,

k) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,
l) Şube: TMGDK’nin ticaret siciline tescil edilmiş merkezi işyeri adresi dışındaki faa-

liyetiyle ilgili ticaret siciline tescil edilmiş birimini,
m) Şube sorumlusu TMGD: Geçerli bir TMGD sertifikasına ve en az bir yıl tecrübeye

sahip olup, TMGDK tarafından ilgili şubede tam süreli olarak istihdam edilen ve İdareye yazılı
veya e-Devlet sistemi üzerinden bildirilen kişiyi,

n) Şube yetki belgesi: TMGDK’nin, bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunmak
istediği şube için şube adresi esas alınarak düzenlenen belgeyi,

o) Tehlikeli madde (tehlikeli yük): ADR/RID/IMDG Kod kapsamındaki maddeleri/yük-
leri,

ö) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB): 18/6/2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kap-
samında yer alan tehlikeli madde ile iştigal eden bazı işletmelerin, kayıt altına alınması ve bu
işletmelerin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespitinin yapı-
labilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

p) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD): Bakanlık tarafından Tehlikeli Madde
Güvenlik Danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,

r) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK): TMGD hizmeti ver-
mek üzere Bakanlık tarafından yetki belgesi düzenlenen kuruluşu,

s) Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB): Paketli veya dökme halindeki tehlikeli
yüklerin elleçlemesini yapan kıyı tesislerinin 14/11/2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında
Yönetmelik kapsamında almak zorunda oldukları belgeyi, 

ş) TMGD hizmeti (hizmet): TMGD’nin işletmelere vermiş olduğu danışmanlık hizme-
tini,

t) TMGD hizmet sözleşmesi (hizmet sözleşmesi): İşletmenin, her bir faaliyet belgesi
çerçevesinde almak istediği TMGD hizmeti için ilgili taraf ile yapılan sözleşmeyi,

u) TMGD hizmet süresi (hizmet süresi): İşletmenin, her bir faaliyet belgesi çerçevesinde
aylık olarak almak istediği TMGD hizmeti için hizmet sözleşmesinde saat olarak belirlenen
süreyi,

ü) TMGD hizmet süresi toplamı: TMGD’nin bir ay içerisinde işletmelere vermiş olduğu
TMGD hizmet sürelerinin toplamını,

v) TMGDK yetkilisi: TMGDK’nin temsile yetkili/yetkililerini veya bu yetkililer tara-
fından TMGDK adına bu Yönetmelik kapsamında kalan iş ve işlemleri yapmak üzere yetkili
kılındığı İdareye yazılı olarak bildirilen koordinatör TMGD/şube sorumlusu TMGD’yi, 
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y) U-Net Otomasyon Sistemi: Bakanlığın yazılım sistemini,
z) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak tüzel kişilerin

TMGDK olarak yetkilendirilmesi için merkez adresi esas alınarak düzenlenen belgeyi,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak birinci fıkrada tanımlanmayan ifadeler için

ADR/RID/IMGD ve ulusal mevzuatta belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdamı, Hizmetin Verilmesinde Uyulacak 

Usul ve Esaslar ile Faaliyet Belgesine Atama ve Atamaların 
Sonlanması ve Diğer Hükümler

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının istihdamı
MADDE 5- (1) TMGD hizmeti, TMGDK veya işletme bünyesinde 22/5/2003 tarihli

ve 4857 sayılı İş Kanununa göre tam veya kısmi süreli olarak istihdam edilen ve 31/5/2006 ta-
rihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı meslek kodu
(2263.06) ile bildirimde bulunulan ve geçerli bir TMGD sertifikasına sahip kişiler tarafından
verilir.

(2) İşletme veya TMGDK bünyesinde istihdam edilecek TMGD’nin, e-Devlet sistemi
üzerinden Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Bu işlem taraflar arasında yapılan iş sözleşme-
sinde belirtilen hususlara bağlı olarak e-Devlet sistemi üzerinden TMGD’nin talebi ve ilgili
tarafın onayı ile gerçekleşir. Bu fıkra kapsamında yapılacak istihdama ilişkin bildirimlerde;

a) TMGD’nin istihdam şeklinin (Kısmi/tam süreli),
b) Kısmi süreli olarak istihdam edilenler için iş sözleşmesinde belirlenmiş olan bir ay-

daki toplam çalışma süresinin,
belirtilmesi zorunludur.
(3) TMGDK olarak yetkilendirilen tüzel kişiliklerde; anonim şirketlerin yönetim kurulu

üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ile
diğer şirket ortaklarından TMGD sertifikası olan ve TMGD hizmeti verecek olanlarda, birinci
fıkrada belirtilen şart aranmaz. Bu fıkra kapsamında TMGD hizmeti vereceklerin önceden İda-
reye bildirilmesi zorunludur. 

(4) Kamu kurum ve kuruluşları kendi çalışanları arasından, uygun TMGD sertifikasına
sahip olanları TMGD olarak görevlendirebilir. Bu TMGD’ler için birinci fıkrada belirtilen şart
aranmaz. 

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralar kapsamında TMGD hizmeti verecek olan TMGD’lerin,
istihdam şekli tam süreli istihdam kapsamında bildirilir.

(6) İkinci fıkra kapsamında daha önceden istihdam şekli bildirilen TMGD’nin istihdam
şekli ile ilgili yapılacak değişikliklerde, TMGD üzerinde mevcut olan atamalar sonlanır.

(7) İkinci fıkra kapsamında yapılacak istihdam bildirim işlemini, e-Devlet sistemine
giriş yapılan tarihten itibaren üç gün içerisinde ilgili tarafın onaylaması zorunludur. Onaylan-
mayan istihdam bildirim işlemi, üçüncü günün sonunda sistem üzerinden sonlandırılır.

(8) Taraflar arasında yapılan iş sözleşmelerinin bir nüshasının sözleşme geçerlilik sü-
resince taraflarca saklanması ve istenilmesi halinde İdareye ibrazı zorunludur.

(9) e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak iş ve işlemlerde TMGD’ye ait bilgilerin ek-
siksiz olarak bildirilmesi zorunludur.
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TMGD hizmetinin verilmesinde uyulacak usul ve esaslar
MADDE 6- (1) Bir TMGD’nin, her bir faaliyet belgesi ile ilgili vereceği TMGD hiz-

metinin süresi bir ayda on sekiz saatten az olamaz.
(2) Bir TMGD’nin, bir ayda vereceği TMGD hizmetinin toplam süresi, 4857 sayılı Ka-

nunda belirtilen çalışma sürelerini geçemez.
(3) İşletme, her bir faaliyet belgesi için bünyesinde istihdam ettiği TMGD ile veya

TMGDK ile TMGD hizmet sözleşmesi yapmak zorundadır.
(4) Kısmi süreli olarak istihdam edilen bir TMGD’nin bir aydaki toplam hizmet süresi,

iş sözleşmesinde belirtilen süreden fazla olamaz.
(5) Bir TMGD’nin atanabileceği faaliyet belgesi sayısının belirlenmesinde, Bakanlığa

bildirilen istihdam şekli ve TMGD hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Bu fıkra kapsamın-
da;

a) İşletme bünyesinde tam süreli olarak istihdam edilen bir TMGD, istihdam edildiği
işletmenin aynı vergi numarası altında düzenlenmiş en fazla on faaliyet belgesine atanabilir.
Bu bent kapsamında hizmet veren TMGD, bir başka TMGDK veya işletme bünyesinde TMGD
hizmeti veremez.

b) İşletme/işletmeler bünyesinde kısmi süreli olarak istihdam edilen bir TMGD, top-
lamda dört faaliyet belgesini geçmemek üzere aynı işletmenin veya farklı işletmelerin faaliyet
belgelerine atanabilir. Bu bent kapsamında en fazla iki faaliyet belgesine ataması yapılmış
TMGD, aynı zamanda kısmi süreli olarak istihdam edildiği TMGDK bünyesinde (d) bendi
kapsamında en fazla altı faaliyet belgesine atanabilir.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında, TMGD hizmeti vermek üzere görevlendirilen
TMGD, görevlendirildiği kamu kurum ve kuruluşunun en fazla on faaliyet belgesine atanabilir.
Bu bent kapsamında hizmet veren TMGD, bir başka TMGDK bünyesinde TMGD hizmeti ve-
remez.

ç) TMGDK bünyesinde tam süreli olarak istihdam edilen bir TMGD, en fazla on faa-
liyet belgesine atanabilir. Bu bent kapsamında hizmet veren TMGD, bir başka TMGDK veya
işletme bünyesinde TMGD hizmeti veremez.

d) TMGDK bünyesinde kısmi süreli olarak istihdam edilen bir TMGD, en fazla altı
faaliyet belgesine atanabilir. Bu bent kapsamında hizmet veren TMGD, bir başka TMGDK
bünyesinde TMGD hizmeti veremez.

e) (d) bendi kapsamında hizmet veren bir TMGD, aynı zamanda bünyesinde kısmi süreli
olarak istihdam edildiği bir işletmenin iki, farklı iki işletmenin ise birer faaliyet belgesine ata-
nabilir.

(6) TMGDK tarafından bildirilen koordinatör TMGD, sadece TMGDK’nin merkezinin
bulunduğu bölge müdürlüğü yetki sınırları dâhilinde, şube sorumlusu TMGD ise sadece
TMGDK’nin şubesinin bulunduğu bölge müdürlüğü yetki sınırları dâhilinde yer alan işletme-
lerin faaliyet belge/belgelerine atanabilir.

(7) Aynı adreste TMFB-Dmr ve TMFB’si bulunan bir işletmenin her iki faaliyet belge-
sine de ADR/RID sertifikalı bir TMGD’nin atanması durumunda, TMGD’nin bir atama hakkı
kullanılmış sayılır.

TMGD’nin faaliyet belgesine atanması ve atamaların sonlanması
MADDE 7- (1) İşletmenin her bir faaliyet belgesine yapılacak TMGD atamasının,

e-Devlet sistemi üzerinden yapılması zorunludur. Bu işlem; işletme bünyesinde istihdam edilen
TMGD için işletme yetkilisinin, TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD için ise
TMGDK’nin talebi ve işletme yetkilisinin onayı ile yapılır.
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(2) Birinci fıkra kapsamında yapılacak işlemlerde, e-Devlet sistemi üzerinden ilgili faa-
liyet belgesinin seçilmesi, hizmet sözleşmesinde belirtilen TMGD hizmet süresinin ve uygun
sertifikaya sahip (ADR/RID/IMDG kod) TMGD’ye ait bilgilerin girilmesi zorunludur. 

(3) TMGD atama talebinin, e-Devlet sistemine giriş yapılan tarihten itibaren on beş
gün içerisinde işletme yetkilisi tarafından onaylanması zorunludur. 

(4) İşletme yetkilisi tarafından onaylanmayan TMGD atama talebine ilişkin işlem, on
beşinci günün sonunda sistem üzerinden sonlandırılır. TMGD atama talebinin işletme yetkili-
since onaylanmaması halinde işletme, TMGD hizmeti almış sayılmaz.

(5) Faaliyet belgesine yapılmış TMGD atamasının iptal işlemi, TMGDK veya işletme
tarafından e-Devlet sistemi üzerinden yapılır.

(6) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında bildirilen istihdamın taraflardan birisince
e-Devlet sistemi üzerinden feshedilmesi durumunda, yapılmış olan TMGD atamaları sonlanır. 

(7) TMGD’nin, Bakanlıktan almış olduğu TMGD sertifikasının geçerlilik tarihinin son
bulması, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda TMGD’nin yapılmış olan atamaları,
Bakanlık tarafından resen iptal edilir.

(8) Ataması iptal edilen TMGD, atama iptalinden dolayı boşalan yeniden atanma hak-
kını, iptalin yapıldığı tarihi takip eden ayın ilk gününden itibaren kullanabilir. TMGD atama-
sının yapılmasından itibaren 24 saat içinde yapılan atama iptalleri için bu hüküm uygulanmaz.

TMGD ile ilgili diğer hükümler
MADDE 8- (1) TMGD, TMGD hizmetini verdiği işletmelerde, ADR/RID 1.8.3’te ve

tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu ve denizyoluyla taşınması ile ilgili mevzuat kapsa-
mında belirtilen görevleri yerine getirir.

(2) TMGD, görevlerini yerine getirirken bağımsızdır ve işletme veya TMGDK tarafın-
dan bu görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz.

(3) TMGD tarafından, hizmet verilen işletmeye e-Devlet sistemi üzerinden raporlanan
tespit ve tavsiyeler işletmeye tebliğ edilmiş sayılır. 

(4) TMGD’nin, ADR/RID 1.8.3’te ve tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu ve de-
nizyoluyla taşınması ile ilgili mevzuat kapsamında kalan görev ve yükümlülüklerine/sorum-
luluklarına ilişkin, hatalı veya eksik olarak yaptığı ya da yerine getirmediği tüm işlemler hak-
kında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) 4857 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanun kapsamına giren konularda taraflar arasında
yaşanacak anlaşmazlıklarda ilgili kurum veya kuruluşlara başvuruda bulunulur.

(6) TMGD’ye kullandırılacak yıllık ücretli izinlerde 4857 sayılı Kanun ve ilgili mev-
zuatında belirtilen hususlar ve süreler geçerlidir. 

(7) IMGD Kod kapsamında TMGD sertifikasına sahip TMGD’lere ilişkin ilave görev
ve yükümlülükler, denetimler, yaptırımlar, istihdam şekli, hizmet süreleri ve benzeri hususlarda,
Bakanlığın yetkisi saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarına İlişkin Genel Hükümler,
Yetki Belgesi Alma ve Yenilemenin Genel Şartları, Gerekli Belgeler, Düzenleme, 

Şube Yetki Belgesi Alma, Yenileme İşlemleri ve Ücret 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarına ilişkin genel hükümler
MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamında, TMGDK olarak TMGD hizmeti vermek

isteyen tüzel kişiliklerin, Bakanlıktan yetki belgesi alması zorunludur.
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(2) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında gerekli şartları sağlayan tüzel kişiliği, merkez
adresinin bulunduğu bölge müdürlüğü yetki sınırına giren illerde, TMGD hizmeti vermek üzere
TMGDK olarak yetkilendirir.

(3) TMGDK, yetkilendirildiği merkez adresinin bulunduğu bölge müdürlüğü yetki sı-
nırları dışında kalan işletmelere şube yetki belgesi alarak TMGD hizmeti verebilir.

(4) Bakanlık, kamu hizmeti ve güvenliğini dikkate alarak yetkilendirilecek TMGDK
ve açılacak şube sayısına sınırlama getirebilir. 

(5) TMGDK, merkez veya şube adresinin bulunduğu binanın uygun bir yerinde olacak
şekilde EK-2’de yer alan bilgileri içeren tabela kullanabilir.

(6) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kuruluşlar, toplum sağlığı hizmeti veren kuru-
luşlar, çevre danışmanlık firmaları, özel güvenlik kuruluşları, eğitim kuruluşları, meslek odaları,
sanayi odaları, ticaret odaları ile sanayi ve ticaret odaları veya bu kuruluşların ortak olduğu
kuruluşlar ile gerçek kişiler, TMGDK olarak yetkilendirilmez.

Yetki belgesi alma veya yenilemenin genel şartları
MADDE 10- (1) Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyen tüzel kişiliğin;
a) Faal vergi mükellefi olması,
b) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiş ol-

ması,
c) En az 100.000 Türk Lirası sermayeye sahip olması, 
ç) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde belirtilen amaç ve konuları arasında tehlikeli

madde güvenlik danışmanlığı kapsamında yer alan hizmetleri verebileceğine dair ibarenin bu-
lunması,

d) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ve 6/12/2018 tarihli
ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca yapılan
elektronik tebligat işlemlerinin yürütüldüğü Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adre-
sinin bulunması,

e) 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik
Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre verilmiş, kayıtlı elektronik
posta (KEP) adresinin bulunması,

f) 5 inci maddenin birinci veya üçüncü fıkrası kapsamında, merkezinde birisi tam süreli
koordinatör TMGD olmak üzere en az üç TMGD’yi istihdam etmesi, 

g) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan merkez adresinin, yetkilendirilmek is-
tenilen bölge müdürlüğü sınırları dâhilinde geçerli bir adres olması,

ğ) Anonim şirket olması durumunda; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür
ile temsile yetkili yöneticilerin, diğer türlerinde ise temsile yetkili yöneticilerin; kaçakçılık,
dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, rüşvet suçları ve
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hüküm giymemiş olması,

h) 15 inci maddede belirtilen yetki belgesi veya yenileme ücretinin ödenmiş olması,
ı) EK-1’de yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmuş olması,
şarttır.
Yetki belgesi başvurusu için gerekli belgeler
MADDE 11- (1) 10 uncu maddede belirtilen şartları sağlayan ve yetki belgesi almak

isteyen tüzel kişiliğin temsile yetkili kişi/kişileri tarafından İdareye yapılacak başvurularda;
yetkilendirilmek istenilen bölge müdürlüğü isminin belirtildiği başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) EK-1’de yer alan başvuru formunun,
b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin,
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c) Son altı ay içerisinde alınmış ticaret/sanayi odası faaliyet belgesinin,
ç) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında istihdam edilen

TMGD’lere ait SGK bildirim belgelerinin, 
d) Şirketi temsile yetkili olduklarını gösteren sicil tasdiknamesinin,
ibraz edilmesi zorunludur.
(2) Elektronik ortamda erişim imkânı bulunan belgeler, İdare tarafından fiziki olarak

istenmeyebilir. 
(3) Elektronik ortamda sorgulanan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması

hâlinde İdare, bu belgelerin asıllarını isteyebilir. 
(4) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular, e-Devlet sistemi alt yapısı ta-

mamlanıncaya kadar İdareye yapılır.
Yetki belgesi düzenlenmesi ve süresi 
MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağladığı belirlenen ve başvurusu

uygun bulunan tüzel kişilik için düzenlenecek yetki belgesi, 15 inci maddede belirtilen ücretin
ödendiği tarihten itibaren beş yıl süre ile sınırlı elektronik belge olarak düzenlenir ve e-Devlet
sistemi üzerinden TMGDK yetkilisinin erişimine sunulur. 

(2) Yetki belgesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan merkez adresi esas alı-
narak düzenlenir.

TMGDK şube yetki belgesi işlemleri
MADDE 13- (1) Şube yetki belgesi alma başvurusu yapacakların, geçerli bir TMGDK

yetki belgesine sahip olması zorunludur. 
(2) TMGDK, yetkilendirildiği merkez adresinin bulunduğu bölge müdürlüğü yetki sı-

nırları dışında kalan işletmelere, TMGD hizmeti verebilmek için şube adresinin bulunduğu
ilgili bölge müdürlüğü yetki sınırı dâhilinde şube yetki belgesi almak zorundadır. 

(3) 5 inci maddenin birinci veya üçüncü fıkrası kapsamında, her şubede en az bir şube
sorumlusu TMGD’nin tam süreli olarak istihdam edilmesi zorunludur.

(4) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan şube adresinin, yetkilendirilmek iste-
nilen bölge müdürlüğü yetki sınırları dâhilinde geçerli bir adres olması zorunludur.

(5) İdareden, şube yetki belgesi alma talebinde bulunan TMGDK’nin, temsile yetkili
kişi/kişilerin başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) EK-1’de yer alan başvuru formunu,
b) Şube adresinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ni,
c) Şubeye ait son altı ay içerisinde alınmış ticaret/sanayi odası faaliyet belgesini,
ç) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında istihdam edilen TMGD’lere ait SGK bil-

dirim belgelerini,
ibraz etmesi zorunludur.
(6) Bu maddede belirtilen şartları sağlayan ve talebi uygun görülen TMGDK’nin şube

yetki belgesi, 15 inci maddede belirtilen şube yetki belgesi ücretinin ödendiği tarihten itibaren
beş yıl süre ile sınırlı elektronik belge olarak düzenlenir ve e-Devlet sistemi üzerinden TMGDK
yetkilisinin erişimine sunulur. 

(7) Şubenin yapacağı tüm iş ve işlemlerden, TMGDK doğrudan sorumludur. 
(8) Şube yetki belgesi, şube adresinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde

yer alan adres esas alınarak düzenlenir.
Yetki belgesi ve şube yetki belgesi yenileme işlemleri
MADDE 14- (1) Yetki belgesi veya şube yetki belgesi yenileme başvurularında;
a) Yetki belgesi yenilemelerinde, 11 inci maddede istenen belgeler ile İdareye başvu-

rulması zorunludur.
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b) Şube yetki belgesi yenilemelerinde, her bir şube için 13 üncü maddede istenen bel-
geler ile İdareye başvurulması zorunludur.

c) Yetki belgesi veya şube yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin doksan
gün öncesinden itibaren İdareye yazılı olarak müracaat edilebilir. Yenileme işlemi, başvuruda
bulunulan belge/belgelere ait yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yapılır. Başvuruda
bulunulan belge/belgelere ait yenileme ücretinin, ilgili yetki belgesi bitiş tarihinden önce ve
ödeme tarihinde geçerli olan yenileme bedeli üzerinden ödenmesi şarttır. Bu bentte belirlenen
doksan günlük süre içerisinde yenilenen ilgili yetki belgesinin geçerlilik süresine, bir önceki
belgenin geçerlilik tarihine kadar kalan süresi ilave edilir.

ç) Yetki belgesi veya şube yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten iti-
baren otuz gün içerisinde İdareye yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; ilgili yetki belgesi,
başvuruda bulunulan belge/belgelere ait yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yeni-
lenir. Yenileme ücretinin, otuz günlük süre içerisinde ve belirtilen ödeme tarihinde geçerli olan
yenileme bedeli üzerinden ödenmesi zorunludur.

d) Yetki belgesinin üzerinde bulunan tüm uyarmalar kaldırılmadan ve bu Yönetmelikte
belirtilen şartlar sağlanmadan yenileme işlemleri yapılamaz. 

e) TMGDK, (ç) bendinde yer alan süre içerisinde işletmelere yeni TMGD ataması ya-
pamaz.

f) (ç) bendinde belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyen veya müracaat ettiği halde
yenileme şartlarını yerine getirmeyen TMGDK, ilgili yetki belgesi yenileme hakkını kaybe-
der.

Yetki belgesi, şube yetki belgesi ve yenileme ücreti 
MADDE 15- (1) Yetki belgesi ücreti 129.000 Türk Lirası’dır. 
(2) Şube yetki belgesi ücreti, güncel yetki belgesi ücretinin %20’sidir. 
(3) Yetki belgesi yenileme ücreti, güncel yetki belgesi ücretinin %15’idir.
(4) Şube yetki belgesi yenileme ücreti, güncel şube yetki belgesi ücretinin %15’idir.
(5) Bu Yönetmelik kapsamında oluşacak ücretler, TMGDK’nin başvuru formunda be-

lirttiği yetkili kişinin cep telefonuna gönderilen kısa mesajda yer alan ödeme numarası ile ilgili
bankaya ödenir. Ücretlerin, ilgili bankaya ödeme numarası ile ödenmemesi halinde işlemler
gerçekleştirilmez.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında ödenmiş olan ücretler, Bakanlığın kendi eylem ve iş-
lemlerinden doğan zararlar hariç olmak üzere iade edilmez ve geri ödenmez. 

(7) Bu maddede belirtilen ücretler her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve
ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak
suretiyle uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülükler ve Bölünme, Birleşme ve Tür Değişikliği ile Genel Yasaklar

Yükümlülükler
MADDE 16- (1) Faaliyeti boyunca 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç),

(f) ve (g) bentlerinde belirtilen şartlardan herhangi birini veya 13 üncü maddenin üçüncü veya
dördüncü fıkrasında belirtilen şartlardan herhangi birini kaybeden TMGDK, kaybedilen
şartı/şartları, kaybettiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yeniden sağlamak zorundadır. Bu
süre sonunda ihlale konu olan şartı/şartları sağlamayan TMGDK’ye, kaybedilen şart/şartların
her biri için 40 uyarma verilir ve verilen uyarmanın bildirim tarihinden itibaren, ihlalin gide-
rilmesi için on beş gün süre verilir. Bu süre sonunda ihlalin devam ettiğinin tespiti halinde aynı
yaptırım yeniden uygulanır ve ikinci on beş günlük süre verilir. Bu işlemler sonucunda ihlale
konu olan şartı/şartları verilen süreler dâhilinde sağlamayan TMGDK’ye, 18 inci maddenin on
birinci fıkrasına göre işlem tesis edilir.
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(2) TMGDK, yetki belgesi ve şube yetki belgesi alma veya yenileme başvuruları sıra-
sında sunduğu bilgi ve belgelerde daha sonra meydana gelecek değişiklikleri (adres, nevi, un-
van, yetkili, birleşme, bölünme, şube terkin, KEP, UETS ve benzeri), değişiklik tarihinden iti-
baren otuz gün içerisinde İdareye bildirmekle yükümlüdür. Ancak, adres bilgilerinde yapılan
numarataj çalışmaları ile unvan ve adres bilgilerinde yapılan düzeltme işlemleri bildirim süresi
aranmaksızın gerçekleştirilir. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(3) TMGDK yetkili/yetkililerine ilişkin değişiklikler İdareye bildirilinceye kadar, de-
ğişiklik öncesi İdareye bildirilmiş olan TMGDK’nin yetkili/yetkililerinin taleplerine göre iş
ve işlemler gerçekleştirilir.

(4) TMGDK, faaliyetleriyle ilgili Bakanlıkça yayımlanan her türlü düzenleyici işlemlere
uymakla yükümlüdür. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(5) TMGDK, işletmenin ilgili faaliyet belgesine ataması yapılmış olan TMGD’nin ye-
rine, işletmenin ilgili faaliyet belgesine ataması yapılmamış başka bir TMGD’ye hizmet ver-
diremez. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(6) TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD’nin, ücretsiz izinde veya aynı ay içe-
risinde yirmi günün üzerinde raporlu olduğu durumlarda, bu TMGD’nin hizmet vermekte ol-
duğu işletmelere ait ilgili faaliyet belgelerine, atama hakkı dolmamış ikinci bir TMGD atama-
sının yapılması zorunludur. Bu fıkraya uymadığı tespit edilen TMGDK’ye 40 uyarma verilir
ve verilen uyarmanın bildirim tarihinden itibaren, ihlalin giderilmesi için on beş gün süre verilir.
Bu süre sonunda ihlalin devam ettiğinin tespiti halinde, uyarmaya konu olan TMGD’nin hizmet
vermiş olduğu ilgili faaliyet belgelerine yapılmış olan atamaları Bakanlık tarafından resen iptal
edilir.

(7) 5 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde TMGD hizmeti veren ancak pay deği-
şikliği sonucunda ortaklığı kalmayan veya anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeliği sona eren
TMGD’nin, TMGD hizmetini sürdürebilmesi için söz konusu değişikliğin Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde durumunu 5 inci mad-
denin birinci fıkrası kapsamında belirtilen şarta uygun hale getirmesi ve İdareye bildirmesi zo-
runludur. Bu fıkraya uyulmaması halinde ilgili TMGD’nin faaliyet belgelerine yapılmış olan
atama/atamaları, Bakanlık tarafından resen iptal edilir ve TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(8) TMGDK, ilgili mevzuatında ve bu Yönetmelikte tanımlanan sorumlukları dâhilinde;
başta eğitim ve ziyaret kayıtları, rapor, sözleşme, tutanak ve benzeri olmak üzere tüm bilgi ve
belgeleri fiziki ve/veya dijital ortamda beş yıl süre ile muhafaza etmek ve bu kayıtları, istenmesi
halinde İdareye ve/veya yetkili denetim personeline ibraz etmek zorundadır. Bu fıkraya uyma-
yan TMGDK’ye 40 uyarma verilir. 

Bölünme, birleşme, tür değişikliği ve TMGDK ile ilgili genel yasaklar
MADDE 17- (1) Yetki belgesi ve şube yetki belgesi, belgenin düzenlendiği tüzel kişilik

dışındakiler tarafından kullanılamaz, satılamaz ve devredilemez. Tüzel kişiliklerin, bölünmeleri,
birleşmeleri ve tür değiştirmeleri devir olarak kabul edilmez ve bu durumlarda aşağıdaki ku-
rallar uygulanır:

a) Yetki belgesi olan bir tüzel kişiliğin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Ka-
nununa uygun olarak bölünmesi halinde; tüzel kişilik adına düzenlenen yetki belgesi, yeni or-
taya çıkan tüzel kişiliklerden sadece biri adına düzenlenebilir. Bunun için bölünme sonucunda
ortaya çıkan tüzel kişiliklerin, yetki belgesinin düzenleneceği tüzel kişilik lehine noter onaylı
muvafakatname vermeleri şarttır. Bu durumdaki tüzel kişiliklerin, şube yetki belgesinin olması
halinde, her bir şube yetki belgesi için yukarıda belirtilen hüküm ayrı ayrı uygulanır. Yetki bel-
gesinin veya şube yetki belgesinin, yeni oluşan tüzel kişilik adına düzenlenebilmesi için bu
Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler ile başvurulması zorunludur. Bakanlık bu
bent hükümlerine ilişkin düzenleme yapabilir.
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b) Yetki belgesi olan veya yetki belgesi olmayan bir tüzel kişiliğin, 6102 sayılı Kanuna
uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka tüzel kişiyle birleşmesi halinde; bu birleşmeye göre
birleşilen tüzel kişilik adına yetki belgesi ve ayrıca varsa şube yetki belgesi/belgeleri yeniden
düzenlenir. Yetki belgesinin veya şube yetki belgesinin/belgelerinin, yeni oluşan tüzel kişilik
adına düzenlenebilmesi için bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler ile başvu-
rulması zorunludur. Bakanlık bu bent hükümlerine ilişkin düzenleme yapabilir.

c) Yetki belgesi olan bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygun olarak tür değiştirmesi
halinde; yetki belgesi ve varsa şube yetki belgesi/belgeleri, yeni ortaya çıkan tüzel kişilik adına
düzenlenir.

ç) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinin uygulanması neticesinde, bir tüzel kişilik adına
aynı türden birden fazla yetki belgesinin düzenlenmesinin gerekmesi halinde, söz konusu tüzel
kişiliğe seçmiş olduğu yetki belgesi düzenlenir. 

d) Bu fıkraya göre yapılan/yapılacak işlemlere ilişkin olarak ilgili yetki belgesi/şube
yetki belgesi/belgeleri düzenlenebilmesi için tüm uyarmaların kaldırılmış olması, bu Yönet-
melikle belirlenmiş tüm şartların sağlanmış olması ve TMGDK faaliyetinin, bu Yönetmeliğe
göre durdurulmamış veya iptal edilmemiş olması şarttır.

e) Bu fıkra kapsamında düzenlenecek yetki belgeleri veya şube yetki belgeleri için ücret
alınmaz.

(2) TMGDK’nin merkez veya şube olarak yetkilendirildiği adreste, farklı bir gerçek
veya tüzel kişilik ticari faaliyet yürütemez. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma veri-
lir.

(3) TMGDK, merkez ve şube olarak yetkilendirildiği ilgili bölge müdürlüğü yetki sınırı
dışında kalan işletmelere TMGD hizmeti veremez. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma
verilir.

(4) TMGDK, merkez veya şube olarak yetkilendirildiği ilgili bölge müdürlüğü yetki
sınırı dışında kalan illere adres değişikliği yapmak suretiyle merkez veya şubelerini taşıyamaz.

(5) TMGDK, yetkilendirilmesi sonrasında İdareye sunmuş olduğu Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde yer alan amaç ve konuları kapsamına iş sağlığı ve güvenliği, toplum sağlığı hiz-
meti ve çevre danışmanlığı hizmeti ile özel güvenlik ve eğitim kuruluşu konularını ekletemez.
Bu fıkraya aykırı hareket ettiği tespit edilen TMGDK’ye 100 uyarma verilir.

(6) TMGDK Bakanlık logosunu; hiçbir yazılı, basılı, görsel belge, ortam, kıyafet veya
araçta kullanamaz. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(7) TMGDK; tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve diğer elektronik ortamlarda ve her-
hangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde be-
lirtilen isim ve unvanı veya bu unvanların kısaltılmış hali ya da varsa tescilli marka isimleri
haricinde başka bir unvan ve isim kullanamaz. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma
verilir.

(8) TMGDK, diğer TMGDK’ler ile ortaklık veya konsorsiyum kuramaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetki Belgesi İptali, Şube Yetki Belgesi İptali, 

Geçici Faaliyet Durdurma, Diğer İşlemler

Yetki belgesi ve şube yetki belgesinin iptali ile geçici faaliyet durdurma işlemi
MADDE 18- (1) Herhangi bir nedenle yetki belgesinin iptalini isteyen ve işletmelere

TMGD hizmeti vermeyen TMGDK’nin yetki belgesi, İdarece iptal edilir.
(2) Herhangi bir nedenle şube yetki belgesinin iptalini isteyen ve işletmelere şube kap-

samında TMGD hizmeti vermeyen TMGDK’nin şube yetki belgesi, İdarece iptal edilir.
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(3) Merkez veya şubesi için yetki belgesi almak üzere İdareye ibraz ettiği belgelerin
herhangi birinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen TMGDK’nin yetki belgesi
veya şube yetki belgesi, İdarece iptal edilir ve adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.

(4) 17 nci maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde verilen uyarmayla ilgili ihlale ilişkin
uyumsuzluğu, uyarmanın bildirildiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde düzeltmeyen
TMGDK’nin yetki belgesi iptal edilir. 

(5) 17 nci maddenin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden TMGDK’lerin yetki belge-
leri, İdarece iptal edilir.

(6) Bu madde hükümleri çerçevesinde yetki belgesi iptal edilen TMGDK’nin, şube
yetki belgeleri de iptal edilir. 

(7) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen iptal işlemi, iptal işleminin yapıldığı
tarihte; diğer iptal işlemleri ise TMGDK’ye bildirim yapıldığı tarihi takip eden otuzuncu günde
yürürlüğe girer. 

(8) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında yetki belgesi iptal edilen tüzel
kişiler, aynı unvan altında veya isim ve ticari unvan değişikliği yaparak iptal tarihinden itibaren
bir yıl süre ile yetki belgesi alamazlar. 

(9) Belirli veya belirsiz süreyle faaliyetlerini durduran ve işletmelere TMGD hizmeti
vermeyen TMGDK’nin talebi halinde, yetki belgesinin veya şube yetki belgesinin bu Yönet-
melik kapsamındaki faaliyetleri talepte bulunduğu belgenin geçerlilik süresi sonuna kadar ge-
çici olarak durdurulur.

(10) Yetki belgesi geçerlilik süresi içerisinde, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin bi-
rinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan gerçek kişilerin aynı bentte yer alan suçlardan hüküm
giymesi durumunda; bu kişiler hakkında, yapılacak bildirim tarihinden itibaren doksan gün
içerisinde, gerekli işlemleri yapmayan TMGDK’nin, yetki belgesinin Yönetmelik kapsamındaki
faaliyeti yetki belgesi geçerlilik süresi sonuna kadar geçici olarak durdurulur.

(11) 16 ncı maddenin birinci fıkrası çerçevesinde uyarma verilen ve uyarmaya konu
olan ihlallere ilişkin uyumsuzluğu düzeltmeyen TMGDK’nin, bu Yönetmelik kapsamındaki
faaliyeti yetki belgesi geçerlilik süresi sonuna kadar geçici olarak durdurulur. Ancak bahse
konu uyarmaların, 13 üncü maddenin üçüncü veya dördüncü fıkrası çerçevesinde verilmesi ve
uyarmaya konu olan bu ihlallere ilişkin uyumsuzluğun düzeltilmediği durumda, TMGDK’nin
sadece ilgili şube yetki belgesinin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti şube yetki belgesi
geçerlilik süresi sonuna kadar geçici olarak durdurulur.

(12) 17 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde uyarma verilen TMGDK, uyarmanın
bildirildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde uyarmaya konu olan ihlale ilişkin uyumsuzluğu
gidermediği durumda, ilgili yetki belgesinin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti, ilgili yetki
belgesi geçerlilik süresi sonuna kadar geçici olarak durdurulur. 

(13) Kaldırılmamış olan uyarmalarının toplam sayısı 400 adede ulaşan ve son verilen
uyarmanın bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde uyarmaların tamamını kaldırmayan
TMGDK’nin, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti yetki belgesi geçerlilik süresi sonuna ka-
dar geçici olarak durdurulur.

(14) TMGDK’nin, yetki belgesine geçici faaliyet durdurma işlemi uygulanması duru-
munda şube yetki belgelerinin de faaliyetleri geçici olarak durdurulur.

(15) Dokuzuncu ve onuncu fıkralarda belirtilen geçici faaliyet durdurma işlemi işlemin
yapıldığı tarihte; on birinci, on ikinci ve on üçüncü fıkralarda belirtilen geçici faaliyet durdurma
işlemi ise TMGDK’ye bildirim yapıldığı tarihi takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.
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(16) Bu madde hükümlerine göre geçici faaliyet durdurma işlemi uygulanan
TMGDK’nin, yapılan ihlal/ihlallere ilişkin uyumsuzlukları düzeltmesi ve yetki belgesinde bu-
lunan uyarmaların tamamını kaldırmasına müteakip İdareye başvurması halinde geçici faaliyet
durdurma işlemi kaldırılır.

(17) Yetki belgesi veya şube yetki belgesi iptal edilen ya da bu Yönetmelik kapsamında
faaliyeti geçici olarak durdurulan TMGDK’nin, hizmet vermekte olduğu işletmelerin ilgili faa-
liyet belgelerine yapılmış olan TMGD atamaları Bakanlık tarafından resen iptal edilir.

(18) Yetki belgesi iptal edilen veya geçersiz duruma gelen TMGDK’nın yeni yetki bel-
gesi verilmesi talebi, iptal edilen veya geçersiz duruma gelen yetki belgesi üzerindeki tüm
uyarmalar kaldırıldıktan sonra İdarece değerlendirilir.

Yetki belgesi ve şube yetki belgesi ile ilgili diğer işlemler
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlıkça U-Net Otomasyon Sistemin-

de tanımlanmış tüm iş ve işlemler (belge düzenleme, belgelerin iptali, vb.) elektronik ortamda
yapılır. 

(2) TMGD hizmeti alanlar ve verenler ile ilgili sosyal hayatı etkileyebilen büyüklükte
salgın, olağanüstü hâl, kriz dönemleri ile afet ve acil durumlarda; Bakanlık, bu Yönetmelik
kapsamında öngörülen geçici durdurma ve iptal ile yetki belgesi ya da şube yetki belgesi al-
manın özel/genel şartlarına veya bu Yönetmelikte belirlenmiş sürelerin, azaltılmasına, artırıl-
masına veya durdurulmasına ve TMGD çalışma usul ve esaslarına ilişkin geçici düzenlemeler
yapabilir. 

ALTINCI BÖLÜM
Denetim Yetkisinin Kullanımı, Uyarma, 

Tutanakların Düzenlenmesi, Bildirim, Bilgi Paylaşımı

Denetim yetkisi ve kullanımı
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler, Bakanlığın denetimine tabi

olup; denetimler, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre yetki-
lendirilmiş Bakanlık personeli tarafından yapılır.

(2) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlere ilişkin denetimleri yerinde veya
elektronik denetim yoluyla yapabilir.

(3) Denetimle görevli ve yetkili kılınanlar, bu Yönetmelik esaslarına göre denetim gö-
revlerini yerine getirmek ve yerinde yapılan denetimler sırasında tespit ettikleri ihlaller için
denetim tutanağı düzenlemekle yükümlüdürler.

(4) TMGDK, İdare veya bölge müdürlüğünce işletmelere yapılacak planlı veya haberli
denetimler sırasında talep edilmesi halinde ilgili işletmeye hizmet veren TMGD’nin işletmede
hazır bulunmasını ve denetim sırasında veya daha sonra istenen bilgi ve belgeleri sağlamak
zorundadır. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(5) Bakanlık, denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla denetim-
lerde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin ayrıca düzenleme yapabilir.

Uyarma ve ihlal tespit tutanağının düzenlenmesi
MADDE 21- (1) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereğince

bu Yönetmelikte yapılan düzenlemelere uymayanlar hakkında uyarma gerektiren ihlaller için
ihlal tespit tutanağı düzenlenir.

(2) Birden fazla mevzuat ihlalinin bir arada işlenmesi halinde her ihlal için ayrı ihlal
tespit tutanağı düzenlenir.

(3) Bu maddeye göre düzenlenecek ihlal tespit tutanakları, elektronik olarak da düzen-
lenebilir. 
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(4) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği Bakanlıkça elektronik denetim yo-
luyla tespit edilen TMGDK’ye uyarma gerektiren ihlaller için ihlal tespit tutanağı gıyaben dü-
zenlenir.

(5) TMGDK yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğe göre verilen uyarmaların kaldırıla-
bilmesi için uyarma başına 117 Türk Lirası’nın, Bakanlık döner sermaye hesaplarına ödenmesi
şarttır. Söz konusu ödemenin yapılmasından sonra uyarmalar kaldırılır. Bu fıkrada belirtilen
ücret her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme ora-
nında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanır.

(6) Yenileme işlemi tamamlanmış yetki belgesi için yenileme işleminden önce gerçek-
leşmiş olan, ancak uyarma verilmemiş ihlallere ilişkin uyarma verilmez. 

Tutanakları düzenleyenlerin yükümlülüğü ve tutanakların muhafazası
MADDE 22- (1) İhlal tespit tutanağı düzenleyenler tutanaklarla ilgili aşağıdaki yü-

kümlülüklere uymak zorundadır:
a) Tutanaklara, bağlı olduğu kurumun veya birimin adı bulunan kaşe veya damgayı

basmak veya bu kurumun veya birimin adını yazmak.
b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya

bu bilgilerin bulunduğu kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek.
c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere hakkında işlem yapılana veya temsilcisine

imza ettirmek ve bir nüshasını vermek.
ç) Tutanaklarda, tutanak tutulan yer, tarih, saat ve dakikayı belirtmek.
d) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için "İmza Etmedi" kaydı koymak.
e) Tutanaklara zorunlu hallerde sorumlular için “gıyabında” yazarak kayıt koymak.
Bildirim
MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen ihlal tespit tutanakları ile ge-

çici faaliyet durdurma ve iptallere ilişkin bildirimler, 7201 sayılı Kanuna ve ilgili diğer tebligat
mevzuatına göre yapılır.

(2) İdarece, TMGDK ile yapılan yazışmalarda, İdareye en son beyan edilen iletişim
bilgilerine yapılan bildirimler geçerlidir.

(3) Bakanlık, bildirimlerin tebliğine ilişkin düzenleme yapabilir, ilgili kurumlarla pro-
tokol imzalayabilir ve imzalanan protokole göre işlem tesis edebilir.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla Bakanlıkça alt

düzenleyici işlemler yapılabilir.
Bilgi paylaşımı
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlere ilişkin veriler ile, bu faali-

yetlerde yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait Bakanlıkça elektronik ortamda tutulan verilerin
ilgili kamu idareleriyle; ilgili kamu idarelerince elektronik ortamda tutulan ve Bakanlıkça ih-
tiyaç duyulan verilerin de Bakanlıkla paylaşımı esastır.

(2) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde; birinci fıkraya göre elektronik ortamda tutulan
veriler, tabi olduğu usul ve esaslar ilgili mevzuatında belirlenen ilgili kamu idarelerinin dene-
timine tabi kuruluşlarla; bu kuruluşlarca elektronik ortamda tutulan veriler de Bakanlıkla pay-
laşılır.

(3) Elektronik ortamda paylaşılan verilerin gizliliğinin korunmasından veriyi alan taraf
sorumludur. Bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esaslar yapılacak protokollerle belirlenir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak denetimlere ilişkin usul ve esas-

lar ile ihlal tespit tutanaklarıyla ilgili yürütülecek iş ve işlemler hakkında bu Yönetmelikte hü-
küm bulunmayan hallerde, 3/6/2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaş-
tırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Bakanlık

ilgili mevzuatı hükümlerine göre yetkilendirilen TMGDK’ler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe gir-
diği tarihten itibaren 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (h)
bentlerinde belirtilen yetki belgesi alma ve şubesinin olması durumunda ise her şube için
13 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen şube yetki belgesi almaya ilişkin
şartları otuz gün içerisinde sağlamak zorundadır. Şartları bu maddede belirtilen süre içerisinde
yerine getirmeyen TMGDK’lere, şartları sağlamadıkları süre boyunca e-Devlet sistemi üze-
rinden yapacakları yeni TMGD atamalarına izin verilmez ve bu TMGDK’ler hakkında 16 ncı
maddenin birinci fıkrası uygulanır.

(2) 31/12/2017 tarihi ve öncesinde Bakanlık tarafından yetki belgesi düzenlenen
TMGDK’ların yetki belgeleri 31/12/2022 tarihine kadar geçerlidir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık ilgili mevzuatı hüküm-
lerine göre yetkilendirilmiş şube/şubeleri bulunan TMGDK’nin, şube/şubelerine düzenlenecek
şube yetki belgesi/belgelerinin geçerlilik tarihi olarak mevcut yetki belgesinin bitiş tarihi esas
alınır. 

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık ilgili mevzuatı hüküm-
lerine göre yetkilendirilmiş olan şube/şubelerini, yetki belgesi geçerlilik tarihi sonunda yeniden
yetkilendirilmek isteyen TMGDK, her bir şube için yenileme tarihindeki güncel şube yetki
belgesi ücretini tam olarak ödemek zorundadır. 

(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra merkez veya şube için ilk defa
yapılacak yetki belgesi başvuruları 1/9/2022 tarihinden sonra kabul edilir.  

Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tehlikeli madde

güvenlik danışmanı meslek kodu (2263.06) ile bildirim zorunluluğu, işletme bünyesinde istih-
dam edilmekte olan ve Bakanlık U-Net Otomasyon Sisteminde ilgili faaliyet belge/belgelerine
ataması yapılmış TMGD’ler için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl uy-
gulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin; 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının alt bentleri, 6 ncı maddesinin
beşinci fıkrasının alt bentlerinde yer alan kısmi istihdama ilişkin hükümleri ve 7 nci maddesinin
sekizinci fıkrası 1/9/2022 tarihine kadar uygulanmaz. 

(3) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1/9/2022 tarihine kadar TMGD’le-
rin istihdam şekli tam süreli ve her bir faaliyet belgesi için verilen TMGD hizmet süresi 18
saat olarak kabul edilir. Bu madde hükmü kapsamında düzenlenen istihdam şekli ve hizmet
sürelerinin, 1/9/2022 tarihinden sonra değiştirilmesine ilişkin bildirimde bulunulması ilgili ta-
rafların sorumluluğundadır.

Yürürlük
MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlikeli

madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar ver-
meden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bu faaliyetlerde alıcı,
boşaltan, paketleyen, yükleyen, dolduran, gönderen, tank konteyner/portatif tank işletmecisi
ile taşımacı olarak yer alanların, tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının, tehlikeli madde
güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının ve tehlikeli maddeleri taşıyan taşıt sürücülerinin sorum-
luluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 
a) Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı zincirinde yer alan; alıcıları, bo-

şaltanları, gönderenleri, dolduranları, paketleyenleri, yükleyenleri, tank-konteyner/portatif tank
işletmecileri, taşımacıları ve taşıt sürücülerini,

b) Ülkemiz sınırları içerisinde yabancı plakalı taşıtlarla yapılan uluslararası tehlikeli
madde taşımalarını,

c) Tehlikeli madde güvenlik danışmanları ile tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı
kuruluşlarını,

kapsar.
(2) Bu Yönetmelik;
a) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü

ve Sahil Güvenlik Komutanlığının karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetleri
ile bu kurumlar tarafından görevlendirilecek personelin refakatinde üçüncü şahıslarca yine bu
kurumlar adına karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini,

b) Savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine ve Ülkemizin
diğer ülkeler ile yapmış olduğu anlaşmalara göre karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşıma
işlemlerini,

kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Ka-

nununa, 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşıma-
cılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla taraf ol-
duğumuz Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşmaya (ADR),
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 ve 497 nci
maddelerine ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine  dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşmayı,
b) ADR Uygunluk Belgesi: 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde be-

lirtilen taşıtlar için ADR Bölüm 9’da belirtilen hükümler kapsamında geçerlilik süresi en fazla
bir yıl olacak şekilde düzenlenen belgeyi,
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c) Alıcı: Taşıma sözleşmesinde belirtilen yükün alıcısını veya taşıma sözleşmesinin hü-
kümlerine göre alıcının atadığı işletme veya taşıma işlemi taşıma sözleşmesi olmadan gerçek-
leştiriliyorsa, varış noktasında tehlikeli maddenin idaresini üstüne alacak işletmeyi,

ç) Asgari kapasite: 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-
rayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi alan gerçek kişinin kendi adına, tüzel kişilik-
lerin ise tüzel kişilik adına veya kamu kurum kuruluşların kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş
ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre hesaplanan; tonaj bakımından çekici cinsi
taşıtların katar ağırlıkları ile tanker/kamyon/kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları
toplamlarını,

d) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
e) Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC),

tank-konteyneri, portatif tankı bir taşıttan çıkartan; paketli tehlikeli maddeleri, küçük kontey-
nerleri ve portatif tankları bir taşıt veya konteynerden indiren; tehlikeli maddeleri bir tanktan
(sökülebilir tank, portatif tank veya tank konteyner) bir tüplü gaz tankerinden, MEMU (mobil
patlayıcı üretim birimi) veya çok elemanlı gaz konteynerinden, bir taşıttan veya dökme yük
taşıyan konteynerden boşaltan işletmeyi,

f) Bölge Müdürlüğü: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerini,
g) Dolduran: Tehlikeli maddeleri; sabit tanka (tanker), sökülebilir tanka, portatif tanka,

bir tüplü gaz tankerine, çok elemanlı gaz konteynerine (MEGC) veya tank konteynere ve/veya
dökme yük taşıması için bir araca veya büyük konteynere veya küçük konteynerlere dolduran
herhangi bir işletmeyi, 

ğ) Elektronik denetim: U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden elde edilen veriler çerçe-
vesinde uzaktan yapılan denetimi, 

h) Elektronik irsaliye (e-irsaliye): Kâğıt olarak düzenlenmekte olan sevk irsaliyesinin
elektronik ortamda düzenlenmiş halini,

ı) Elektronik tebligat sistemi: 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci mad-
desi kapsamında bu Yönetmeliğe göre düzenlenen idari para cezalarının ve evrakların, 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre Gelir İdaresi Baş-
kanlığı tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden muhatapların elektronik adreslerine tebliğ
edilmek üzere tebliğ evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delil olarak tesliminin sağ-
landığı sistemi,

i) Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri sevk eden iş-
letmeyi veya taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa sözleşmede
“Gönderen” olarak belirtilen kişiyi,

j) İdare: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
k) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dâhil olmak üzere kâr amacı bulunup bulun-

madığına bakılmaksızın bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel
kişiler ile adi ortaklıkları,

l) İşletme yetkilisi: İşletmenin temsile yetkili kişi/kişilerini,
m)  Kaza raporu: ADR/RID 1.8.3.6 uyarınca işletmede; paketleme, doldurma, yükleme,

boşaltma ya da taşıma sırasında meydana gelen herhangi bir kazanın, can, mal ya da çevreye
etki etmesi veya zarar vermesi durumunda kaza hakkında ADR/RID 1.8.5.4’te yer alan formatta
TMGD tarafından e-Devlet sistemi vasıtasıyla düzenlenen raporu,  

n) Paketleyen: Tehlikeli maddeleri, büyük ambalajlara ve orta boy dökme yük kontey-
nerler de dâhil olmak üzere değişik tipteki ambalajlara yerleştiren ve gerektiğinde paketleri ta-
şınmak üzere hazır hale getiren işletmeleri,
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o) Relay tankeri: Karayolu yol inşaatı için bitüm taşımacılığında kullanılan ve tank
içindeki bitümün belirli sıcaklığın altına düşmesini engellemek için gerekli yalıtım ve ekip-
manlarla donatılmış olan tankeri,

ö) Resmî taşıt: Araç tescil belgesinde “resmî” olarak tescil edilmiş taşıtı,
p) Sevk irsaliyesi: 213 sayılı Kanunun 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) nu-

maralı bendi uyarınca mal sevkiyatında kullanılması zorunlu olan belgeyi,
r) Takvim yılı: İlgili yılın Ocak ayının 1’i ile Aralık ayının 31’i arasındaki zaman dili-

mini, 
s) Tamamlanmış araç: İlgili mevzuata uygun olarak çok aşamalı tip onayı veya

26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Mon-
tajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre uygunluk belgesi alınarak imal edilen aracı,

ş) Tank-konteyner/portatif tank işletmecisi: Tank-konteyner veya portatif tankları, adına
kayıtlı olduğu ya da bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmecileri,

t) Taşıma evrakı: ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde gönderen tarafından
düzenlenmiş belgeyi,

u) Taşımacı: İşletmelerden, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1,
L2, M1, M2, N1, N2, P1 ve P2 yetki belgesi sahiplerini ve tehlikeli madde taşımacılığı yapan
kamu kurum ve kuruluşlarını,

ü) Taşınabilir basınçlı ekipman/kap: ADR Bölüm 6.2 kapsamında gaz taşımacılığında
kullanılan kapları,

v) Taşıt/araç: Karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı yapılması amacıyla ilgili mev-
zuata uygun olarak imal edilen en az dört tekerlekli ve azami tasarım hızı 25 km/s’den fazla
olan kamyon, kamyonet, tanker ve bunlar tarafından çekilmesine izin verilen römorklar ile çe-
kici türündeki taşıtlarla çekilen yarı römork veya römork türündeki taşıtlar ile bu amaçla özel
donanımı bulunan diğer taşıtları,

y) Taşıt Durum Tespit Belgesi: Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen ku-
ruluşlarca, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının  (a) ve (b) bentlerinde belirtilen model yıllarından
önceki model yılına sahip tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan taşıtları kayıt altına almak
amacıyla düzenlenmiş olan belgeyi,

z) Taşıt Uygunluk Belgesi: Ülkemiz sınırları dâhilinde ve/veya ADR’ye taraf olmayan
ülkelere taşımacılık faaliyetinde bulunacak ADR’nin gerekliliklerini tam olarak sağlamayan
ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasının  (a) ve (b) bentlerinde belirtilen model yıllarından önceki
model yılına sahip taşıtlar için Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre en fazla bir yıllık
olarak alınması zorunlu olan belgeyi,

aa) Tehlikeli madde (tehlikeli yük): ADR Bölüm 3.2’deki tehlikeli maddelerin listelen-
diği Tablo A’da yer alan madde ve nesneleri,

bb) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB): Bu Yönetmelik kapsamında tehlikeli
madde ile iştigal eden bazı işletmelerin kayıt altına alınması ve bu işletmelerin sorumluluk ve
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlıkça
düzenlenen belgeyi, 

cc) Tehlikeli madde faaliyet tespit raporu: İşletmenin, bu Yönetmelik kapsamındaki
faaliyet konularının belirlenmesi ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alıp alma-
yacağının tespiti için ilk başvurularda TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından,
daha sonra yapılacak başvurularda ise TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD veya varsa
işletmenin bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından işletmede, yerinde yapılan tespitler
ve incelemeler çerçevesinde düzenlenen ve işletme yetkilisince onaylanan raporu,
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çç) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD): İfa edeceği görev ve nitelikleri
ADR Bölüm 1.8.3’te belirtilen ve Bakanlık tarafından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,

dd) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet
gösteren TMFB sahibi işletmelerin istihdam ettikleri TMGD’ler veya TMGDK’lerden alacağı
danışmanlık hizmetini,

ee) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK): Tehlikeli madde gü-
venlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşu,

ff) Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5): ADR Bölüm 8.2 kap-
samında Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

gg) TMFB yetkilisi: İşletmenin temsile yetkili/yetkililerini veya bu yetkili/yetkililer ta-
rafından e-Devletten işletme adına ilgili Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde/Belgelerinde iş
ve işlemler yapmak için yazılı olarak beyan edilen kişi/kişileri,

ğğ) TMGDK yetkilisi: TMGDK’nin temsile yetkili/yetkililerini veya bu yetkililer ta-
rafından TMGDK adına bu Yönetmelik kapsamında kalan iş ve işlemleri yapmak üzere yetkili
kılındığı İdareye yazılı olarak bildirilen koordinatör TMGD/şube sorumlusu TMGD’yi,

hh) Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi (U-ETDS): Bu Yönetmeliğe göre faa-
liyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile tehlikeli madde taşımacılığı yapan kamu kurum ve ku-
ruluşlarının, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi,

ıı) U-Net Otomasyon Sistemi: Bakanlığın yazılım sistemini,
ii) Yazılı talimat: ADR Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, taşıyıcı tarafından sürücüye

verilmek üzere hazırlanan ve taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza durumunda alınacak ted-
birler ile taşınan maddelerle ilgili özelliklerin yazılı olduğu belgeyi,

jj) Yetkilendirilmiş kuruluş: TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun dokümantasyona
sahip olduğu Bakanlıkça tespit edilen ve yetkilendirilmesini müteakip bir yıl içerisinde yetki
kapsamında TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
tarafından akredite edilen kuruluşu,

kk) Yükleyen: Paketli veya dökme tehlikeli maddelerin içerisinde bulunduğu ambalaj,
konteyner veya portatif tankları bir aracın içine veya üzerine veya bir konteynerin içine yük-
leyen işletmeleri,

ll) Yük Taşıma Birimi: Tehlikeli maddelerin taşınması için kullanılan, ADR Bölüm 1’de
tanımlanan ve ADR Bölüm 6’da teknik özellikleri belirtilen ambalajlar dışında kalan, sabit
tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri, tüplü gaz tan-
kerleri, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC), dökme yük konteynerleri, mobil patlayıcı üretim
birimi (MEMU) ve benzeri yapıları,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak birinci fıkrada tanımlanmayan ifadeler için ADR

ve ulusal mevzuatta belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Taşımacılık Faaliyetlerine İlişkin Genel Kurallar, 
ADR Uygunluk Belgesi ve Taşıt Uygunluk Belgesi

Genel kurallar
MADDE 5- (1) ADR’de taşınması yasak olan maddeler Ülkemizde karayolu ile taşı-

namaz.
(2) Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleye-

bilmek ve bunların etkisini en aza indirebilmek için öngörülebilen risklerin yapısını ve boyu-
tunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri almak
zorundadırlar.
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(3) Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında; ADR Bölüm 6’da tanımlanan ve
Bakanlıkça veya ADR’ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tara-
fından test edilmiş ve tip onay sertifikasına sahip olan ambalajların kullanılması zorunlu olup,
ADR’ye taraf başka bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından onay-
lanmış, Ülkemizde imal edilen ambalaj ve orta boy dökme yük konteynerlerin (IBC) üretim
yeri denetimleri Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılarak
belgeler kayıt altına alınır.

(4) Bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası karayol-
larında tehlikeli madde taşımacılığı yapacak taşıt sürücülerinin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sü-
rücü Eğitim Sertifikasına (SRC5 belgesi) sahip olması zorunludur. Tehlikeli madde taşımacılığı
sürücü eğitimleri, sınavları, belgelendirilmeleri Bakanlıkça belirlenen mevzuat kapsamında
gerçekleştirilir.

(5) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan yüklü veya boşaltıldığı halde temizlen-
memiş tankerlerin, doldurma ve boşaltma süresi dışında işletmenin kendi sahası içinde yapılan
park alanlarına ya da yerleşim yerlerinde bulunan; okul, kamu binaları, alışveriş merkezi, iba-
dethane gibi yerlerin 300 metre dışında kalan bölgelerde, il trafik komisyonu tarafından onay-
lanan veya UKOME kararları ile belirlenecek otoparklara veya park alanlarına park edilmesi
zorunludur.

(6) Tehlikeli madde taşıyan taşıtların üst yapıları ve tehlikeli madde taşımacılığında
kullanılan; tank, tank-konteyner, portatif tank, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC), dökme
konteyner gibi yük taşıma birimleri ile orta boy dökme yük konteyner (IBC) ve taşınabilir ba-
sınçlı ekipmanların ilk, ara ve periyodik test ve muayeneleri ile tasarım tip onayları Bakanlık
veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılır.

(7) 2019 yılından önce ilgili mevzuata göre imal edilmiş olan ADR Bölüm 6.2 kapsa-
mındaki taşınabilir basınçlı ekipmanların, periyodik test ve muayene işlemlerinin ADR’de be-
lirtildiği şekilde yapılması zorunludur. Bu test ve muayenelerden geçemeyen mevcut taşınabilir
basınçlı ekipmanlar tehlikeli madde taşımacılığında kullanılamaz.

(8) Bu Yönetmelik kapsamındaki işletmelerin hizmet alacağı TMGD’lerin eğitimi, sı-
navı, belgelendirmeleri, yetki, görev ve sorumlulukları ve TMGDK’lerin kuruluşu, yetki, görev
ve sorumlulukları ile para cezaları da dâhil olmak üzere idari yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar
Bakanlıkça belirlenir.

(9) Taşımacılar, gönderen tarafından ADR 5.4.1’e göre hazırlanarak taşımacıya verilen
taşıma evrakında belirtilen bilgiler ile birlikte taşıma türünü, taşıma şeklini Karayolu Taşıma
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde U-ETDS’ye bildirir. 

ADR Uygunluk Belgesi ve Taşıt Uygunluk Belgesi
MADDE 6- (1) Tehlikeli maddelerin hacmi 1 m3 üzerindeki sabit veya sökülebilir

tankla veya hacmi 3 m3 üzerindeki tank-konteyner, portatif tank, çok elemanlı gaz konteyneri
(MEGC), vakumla çalışan atık tankı, tank takas gövdesi ve benzeri yük taşıma birimlerinin
taşınmasına yönelik taşıtlar ile Sınıf 1 maddelerinin taşınmasına yönelik taşıtlardan; 

a) Model yılına bakılmaksızın ADR’ye taraf olan ülkelere yapılacak tehlikeli madde
taşımacılığında kullanılacak olan (EX/II, EX/III, FL, AT ve MEMU) taşıtlar ile yurt içinde teh-
likeli madde taşımacılığında kullanılacak olan 2015 ve sonrası model yılına sahip (EX/II,
EX/III, FL, AT ve MEMU) taşıtların, ADR Bölüm 9’da belirtilen hükümlere göre Bakanlık
veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından yıllık olarak düzenlenen ADR
Uygunluk Belgesine,

b) 2018 ve sonrası model yılına sahip bitüm taşımacılığında kullanılan relay tankerler
ile 2020 ve sonrası model yılına sahip katı haldeki tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan
tankları taşıyan taşıtların, ADR Bölüm 9’da belirtilen hükümlere göre Bakanlık veya Bakanlığın
yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından yıllık olarak düzenlenen ADR Uygunluk Belgesine, 
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c) Ülke sınırlarımız dâhilinde ve/veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere tehlikeli madde
taşımacılığında kullanılacak ancak, ADR’nin gerekliliklerini tam olarak sağlamayan ve (a) ve
(b) bentlerinde belirtilen model yıllarından önceki model yılına sahip taşıtların, Bakanlık tara-
fından belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuru-
luşlar tarafından yıllık olarak düzenlenen Taşıt Uygunluk Belgesine,

sahip olması zorunludur.
(2) ADR’de yer alan Sınıf 1 maddeleri hariç olmak üzere tehlikeli maddelerin ambalajlı

veya dökme olarak taşınmasında kullanılan taşıtların, ADR veya Taşıt Uygunluk Belgesine sa-
hip olması zorunlu değildir. 

(3) ADR gerekliliklerini karşılamayan taşıtların üst yapıları ile ilgili usul ve esaslar Ba-
kanlıkça belirlenir. 

(4) ADR gerekliliklerini karşılamayan birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen
model yıllarından önceki model yılına sahip ve Taşıt Durum Tespit Belgesi veya Taşıt Uygunluk
Belgesi almış, tamamlanmış araçların üst yapıları, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarda be-
lirtilen teknik kriterleri karşılamaları şartıyla ADR’ye uygun üretilmiş taşıtlara aktarılabilir. Bu
durumda ilgili taşıtlara model yıllarına bakılmaksızın Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir. Aynı
şekilde eski araçların üst yapılarının yenilenmesi talebi halinde taşıtta ADR’ye uygun olarak
üretilmiş bir üst yapı kullanılmalıdır.

(5) Karayolu yol inşaatları için bitüm taşımacılığında kullanılan ve yükün belirli bir sı-
caklığın altına düşmesini engellemek için brülörle donatılmış, 2018 model ve sonraki yıllarda
üretilmiş relay tankerlerine ADR’de belirtilen yanmalı ısıtıcılar dışında kalan diğer şartları sağ-
lamaları kaydıyla ADR Uygunluk Belgesi yerine Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenebilir.

(6) Taşımacılık faaliyetinde kullanılmayan yalnızca karayolu inşaat alanında yol çizgi
işlemlerinde kullanılan taşıtların ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi almasına gerek yoktur. Taşıma-
cılık faaliyetinde kullanıldığında bu taşıtlara ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi alınması zorunludur. 

(7) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen model yıllarından önceki model yı-
lına sahip taşıtlara Taşıt Durum Tespit Belgesi ve 1/7/2021 tarihine kadar Taşıt Durum Tespit
Belgesi alınmamış olan taşıtlara Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenmez.

(8) Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluştan, 1/7/2021 tarihine kadar Taşıt
Durum Tespit Belgesi alınmış ancak bu belgesi ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine çevrilmemiş
olan taşıtlar, tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma Zorunluluğu, Tehlikeli Madde Güvenlik 

Danışmanlığı Hizmeti Alma Zorunluluğu ve Diğer Hükümler

Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu 
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamında; 
a) Tehlikeli madde taşımacılığı zincirinde “Taşımacı” ve/veya “Tank konteyner/portatif

tank işletmecisi” olarak yer alan işletmeler, “Taşımacı” ve/veya “Tank konteyner/portatif tank
işletmecisi” faaliyet konulu,

b) Tehlikeli madde taşımacılık zinciri içerisinde yer alan ve son bir takvim yılında yirmi
ton ve üzerinde tehlikeli madde alımı yapan işletmeler, “Alıcı-Boşaltan” faaliyet konulu,

c) Tehlikeli madde taşımacılık zinciri içerisinde yer alan ve son bir takvim yılında yirmi
ton ve üzerinde tehlikeli madde gönderen işletmeler;

1) Miktarına bakılmaksızın alıcısı olduğu tehlikeli maddeleri paketleyen/yükleyen
ve/veya dolduran işletmeler; “Alıcı-Boşaltan-Gönderen” faaliyet konuları ile birlikte “Paket-
leyen/Yükleyen” ve/veya “Dolduran” faaliyet konulu,
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2) Paketlenmiş ve/veya tanklı/dökme olarak almış olduğu tehlikeli maddeleri, paketle-
me veya dolum işlemi yapmadan gönderen işletmeler, “Alıcı-Boşaltan-Gönderen” faaliyet ko-
nuları ile birlikte paketli tehlikeli madde göndermesi durumunda “Yükleyen” faaliyet konulu, 

3) Paketlenmiş ve/veya tanklı/dökme olarak almış olduğu tehlikeli maddeleri, boşaltma,
paketleme, yükleme veya dolum işlemi yapmadan doğrudan üçüncü şahıslara gönderen işlet-
meler “Alıcı-Gönderen” faaliyet konulu,

4) Tehlikeli madde alımında bulunmayan ancak, tehlikeli maddeyi paketleyen ve/veya
dolduran olarak gönderen işletmeler; “Gönderen” faaliyet konusu ile birlikte, “Paketleyen/Yük-
leyen” ve/veya “Dolduran” faaliyet konulu,

ç) Son bir takvim yılı içerisinde yirmi ton ve üzerinde tehlikeli madde alımı veya gön-
derimi yapmayan işletmeler, paketleyen, yükleyen, boşaltan veya dolduran olarak son bir tak-
vim yılında yirmi ton ve üzerinde işlem yaptığı her bir faaliyet konusu/konuları ile ilgili “Pa-
ketleyen” ve/veya “Yükleyen” ve/veya “Dolduran” ve/veya Boşaltan faaliyet konulu, 

d) Sınıflandırma kodu 1.4S madde ve nesneleri dışında kalan Sınıf 1 ve ADR Kısım
1.7.1 kapsamındakiler hariç olmak üzere Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddeler ile iştigal
eden işletmeler, işlem yapılan tehlikeli madde miktarına bakılmaksızın, iştigal ettikleri faaliyet
konularına bağlı olarak,

e) Sınıf 6.2 ile iştigal eden ve Ek-4’te yer alan işletmeler, iştigal ettikleri faaliyet konu-
larına bağlı olarak,

TMFB almak zorundadır. 
(2) Birinci fıkrada belirtilen “Alıcı” ve “Boşaltan” faaliyet konularına ilişkin yapılacak

miktar hesaplamasında, ADR Bölüm 3.3, 3.4 ve 3.5 muafiyetleri kapsamında yapılan faaliyetler
dikkate alınmaz. 

(3) İlgili mevzuatında aksine bir hüküm olmadıkça, “Boşaltan” yükümlülüğü alıcıya
aittir. 

(4) İşletmeler, tehlikeli madde faaliyetlerinin gerçekleştirildiği merkez adreslerinin yanı
sıra, aynı ticari unvan altında farklı adreslerde faaliyette bulunan ve tehlikeli madde ile iştigal
eden şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, şantiye, maden ocağı, depo, atölye ve benzeri
birimlerinin her biri için ayrı ayrı TMFB almak zorundadır. 

(5) Faaliyete geçtiği tarih sonrasında bir takvim yılı dolmadan birinci fıkranın (b), (c)
ve (ç) bentleri kapsamında yer alan faaliyet konularından herhangi birisi için yirmi ton ve üze-
rinde işlem yapmaya başlayan işletmenin, yapacağı faaliyet/faaliyetlere uygun TMFB alması
zorunludur.

(6) Sınıf 6.2 ile iştigal eden ancak; Ek-4’te yer almayan işletmeler, işlem yaptığı diğer
tehlikeli maddelerle ilgili olarak birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında değerlen-
dirilir.

(7) 14/11/2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Yüklerin
Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli
Yük Uygunluk Belgesi (TYUB) sahibi kıyı tesisleri TMFB almazlar.

(8) Bu Yönetmelik uyarınca tehlikeli madde taşımacılığı zincirinde yer alan ancak
TMFB alma zorunluluğu bulunmayan işletmeler de bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde yer
alan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(9) Bu Yönetmelik kapsamında; TMFB’si olan ancak tehlikeli madde güvenlik danış-
manlığı hizmeti alma zorunluluğu bulunmayan işletmeler, tehlikeli maddelerin taşınmasında
yer alan çalışanlarına, sorumluluk vermeden önce ADR Bölüm 1.3 kapsamındaki eğitimleri
aldırmak ve bu eğitimlere ilişkin kayıtları güncel olarak tutmaktan sorumludur. ADR Bölüm
1.3 kapsamında bu işletmelere verilecek eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 
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(10) “Gönderen” faaliyet konulu TMFB’sinin bulunduğu merkez veya temsilcilik adresi
haricinde taşıma sözleşmesine bağlı olarak başka bir adresten tehlikeli madde gönderimi ya-
pacak işletme, gönderim işleminin yapılacağı her bir adresi, merkez adresine düzenlenmiş
“Gönderen” faaliyet konulu TMFB’sine işletmek zorundadır.

(11) İşletmelerin, yaptıkları faaliyetlere ait faaliyet konularının eksiksiz bir şekilde ilgili
TMFB’sinde yer alması zorunludur. 

(12) Bu Yönetmelik uyarınca, Bakanlıktan gerekli yetkileri almış olmak, tehlikeli mad-
de taşımacılığı zincirinde yer alan işletmelerin, faaliyetlerine ve faaliyetleri kapsamındaki teh-
likeli maddeye özgü olarak diğer Bakanlık veya kurumların ilgili mevzuatı uyarınca istenen
diğer yetkileri/izinleri alma yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğu 
MADDE 8- (1) 7 nci madde hükümlerine göre TMFB alan işletmelerden;
a) Sadece “Taşımacı” faaliyet konulu TMFB’ye sahip olup, taşıma yetki belgesine ka-

yıtlı taşıtlarının toplam asgari kapasitesi elli tonun altında olan işletmeler,
b) Sadece “Alıcı” ve/veya “Tank konteyner/portatif tank işletmecisi” faaliyet konulu

TMFB’ye sahip işletmeler, 
c) (a) veya (b) bendi kapsamında olan ve bu bentlerde belirtilen faaliyet konularının

kombinasyonuna sahip olan işletmeler,
haricinde kalan işletmeler; tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almak zo-

rundadır.
(2) Birden fazla TMFB’ye sahip olup, tehlikeli madde faaliyetlerini fiilen yürüttüğü

adreslerde tehlikeli madde güvenlik danışmanı hizmeti alan işletmelerin, faturalandırma işlemi
yaptığı ve idari işlerini  (büro, ofis, acente) yürüttüğü adreste, tehlikeli madde faaliyet tespit
raporu ile belgelendirmesi şartıyla tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alması zo-
runlu değildir. Bu fıkra hükmü 7 nci maddenin onuncu fıkrası kapsamında olan işletmeler için
uygulanmaz.  

(3) 7 nci maddenin onuncu fıkrası çerçevesinde “Gönderen” faaliyetinde bulunulacak
işletmeler, TMFB’sine işlettiği her beş adres için ayrıca, bir tane tehlikeli madde güvenlik da-
nışmanı atamak zorundadır. 

(4) İlk defa TMFB alan ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorun-
luluğu olan işletmeler, TMFB’yi aldıkları tarihten itibaren otuz gün içerisinde tehlikeli madde
güvenlik danışmanlığı hizmeti almak zorundadır.

(5) TMFB’sinde kayıtlı faaliyet konu/konularını devreden işletmelerden, devrettiği faa-
liyet konu/konuları hakkında devir sözleşmesinin/sözleşmelerinin geçerliliği süresince söz ko-
nusu faaliyetlere ilişkin tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğu aran-
maz.

(6) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alan işletmenin, e-Devlet sistemi
üzerinden TMFB’sine yapmış olduğu TMGD atamasının; Bakanlık tarafından sonlandırılması
durumunda otuz gün; TMGDK, TMGD veya işletme tarafından sonlandırılması durumunda
ise on beş gün içerisinde işletme, yeniden TMGD ataması yapmak zorundadır.

(7) Bu madde kapsamında, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorun-
luluğu bulunan işletmeler, her bir TMFB için bir ayda 18 saatten az olmamak üzere tehlikeli
madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almak zorundadır. 

(8) Bakanlık; işletmelerin niteliğine, işlem hacmine, faaliyet konu/konularına veya risk
faktörlerine bağlı olarak gerektiğinde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti ile ilgili
işletmelerin istihdam etmesi veya hizmet alması gereken TMGD sayısına ve hizmet süresine
ilişkin düzenleme yapabilir.
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TMFB başvurusu için gerekli belgeler 
MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamı dâhilinde ilk defa TMFB alacak olan işletme,

e-Devlet üzerinden veya aşağıda belirtilen;
a) Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi,
b) Ek-2’de yer alan başvuru formu,
c) İşletmenin, son altı ay içerisinde alınmış ticaret odası/sanayi odası faaliyet belgesinin,

gerçek kişilerde ise bağlı olduğu esnaf ve sanatkârlar odasından alınan oda kayıt/faaliyet bel-
gesinin aslı veya noter onaylı sureti,

ç) İşletmenin, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş
şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye
ve benzeri birimleri için kayıtlı olduğu sendikalardan, odalardan alınmış kayıt veya faaliyet
belgesi, adreste faaliyet gösterdiğine ya da kullanım hakkına sahip olduğuna dair sözleşme
veya belge, kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış izin, ruhsat veya çalışanlar için düzenlen-
miş Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimi belgesi,

d) Taraflarca imzalanmış, bir örneği Ek-3’te yer alan tehlikeli madde faaliyet tespit ra-
poru,

e) Elektronik tebligat sistemine üye olmaları,
bilgi ve belgeleri ile birlikte adresinin bulunduğu bölgede yer alan bölge müdürlüğüne

başvuruda bulunur.
(2) Gerçek kişinin imza beyanını gösteren belge veya kimlik belgesi, tüzel kişiliklerde

temsile yetkili kişi/kişilerin temsile yetkili olduklarını gösteren ticaret sicil tasdiknamesi, kamu
kurum ve kuruluşlarında ise imzaya yetkili kişinin imza tatbikinin olması zorunludur. Elektro-
nik ortamda imza verilerine veya beyannamesine ulaşılabilen başvuru sahiplerinden imza be-
yannamesi istenmez. 

(3) İlk defa TMFB almak için başvuruda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının birinci
fıkranın (a), (b) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerle müracaat etmesi yeterlidir.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarının sadece “Taşımacı” veya “Taşımacı-Boşaltan” faaliyet
konulu ilk defa TMFB almak için yaptığı başvurularda birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde
yer alan belgeler ile birlikte tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan taşıt ruhsatlarının birer
sureti ile müracaat etmesi yeterlidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet alım ihalesi
ile kiraladıkları taşıt/taşıtlar için sadece “Taşımacı” veya “Taşımacı-Boşaltan” faaliyet konulu
TMFB almak için yaptığı başvurularda, bu fıkrada belirtilen belgeler ile birlikte tehlikeli madde
taşımacılığında kullanılmak üzere hizmet alımı yolu ile kiralanan taşıtlara ait bilgilerin yer al-
dığı sözleşmenin de ibrazı zorunludur.  

(5) Taşıma yetki belgesine sahip gerçek veya tüzel kişiliklerin, sadece “Taşımacı” veya
sadece “Taşımacı-Boşaltan” faaliyet konulu TMFB almak için ilk defa yapacakları başvuru-
larda, birinci fıkranın (a), (b) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerle müracaat etmesi yeterlidir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında TMFB talebinde bulunan ve “adi ortaklık” adı altında
kurulup faaliyette bulunan işletmeler, birinci fıkrada belirtilen ve her bir ortağa ait bilgi ve bel-
gelere ilave olarak, adi ortaklığa ortak olan gerçek veya tüzel kişi yetkililerinin bu Yönetmelik
kapsamındaki yükümlülük ve sorumlulukların müteselsil olarak ortaklar arasında paylaşıldığını
beyan eden bir dilekçe vermek zorundadır.

(7) Aslı veya noterden ıslak mühürlü ve imzalı olarak sunulan ve geçerliliği bulunan
belgeler, talep edilmesi halinde “Aslı Görülmüştür” şerhi düşülerek ve bir örneği alınmak su-
retiyle iade edilebilir.

(8) TMFB almak için e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda, gerçek veya tüzel ki-
şilik yetkili/yetkililerince bu Yönetmelikte belirtilen başvuru şartlarının sağlandığına dair talep
sahibinin beyanı esas alınır.
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(9) Elektronik ortamda sorgulanan belgelerin doğruluğu hakkında veya bu madde kap-
samında sunulan belgelere ilişkin bir tereddüt oluşması halinde, İdare veya ilgili bölge müdür-
lüğü ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir.

(10)  e-Devlet altyapısı tamamlanıncaya kadar TMFB alma ve yenileme başvuruları il-
gili Bölge Müdürlüğüne yapılır.

Tehlikeli madde faaliyet tespit raporu
MADDE 10- (1) İşletmeler için düzenlenen tehlikeli madde faaliyet tespit raporunda;
a) TMFB faaliyet konularının 7 nci madde kapsamında UN (Birleşmiş Milletler)

numarasına, taşıma kategorilerine ve sınıflarına göre miktar bazında değerlendirilmesi,
b) İşletmenin, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğunun

8 inci madde uyarınca değerlendirilmesi,
c) Tehlikeli maddelerin işletmeye hangi şekilde alındığı, boşaltıldığı, paketlendiği, yük-

lendiği, gönderildiği ve/veya taşındığının belirtilmesi,
ç) ADR Bölüm 3.3, 3.4 ve 3.5 kapsamında yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi,
gerekir.
(2) Bir örneği Ek-3’te yer alan tehlikeli madde faaliyet tespit raporları, e-Devlet üze-

rinden de düzenlenebilir.
(3) TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından hazırlanan tehlikeli madde

faaliyet tespit raporları, TMGDK yetkilisi ve işletme yetkilisince onaylanır.
(4) İşletme bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından hazırlanan tehlikeli madde

faaliyet tespit raporları, işletme yetkilisince onaylanır.
(5) Bu maddeye göre düzenlenecek raporun hazırlanmasına esas teşkil edecek incele-

melere ait bilgilerin yer aldığı ve formatı İdare tarafından belirlenecek evrakın, tehlikeli madde
faaliyet tespit raporunun ekinde yer alması zorunludur.

(6) Tehlikeli madde faaliyet tespit raporlarında Ek-3’te yer alan iştigal türünün belirtil-
mesi zorunludur.

TMFB faaliyet konusu devir işlemleri
MADDE 11- (1) İşletmeler; “Alıcı”, “Taşımacı” ve “Gönderen” faaliyet konuları dı-

şındaki diğer faaliyet konularını devredebilir. Devir işlemleri, taraflar arasında e-Devlet üze-
rinden yapılabileceği gibi Ek-5’te yer alan formata uygun olarak hazırlanmış devir sözleşme-
sinin aslının veya noter onaylı bir suretinin ilgili bölge müdürlüğüne ibrazı yolu ile de yapıla-
bilir.

(2) Faaliyet konusunu devralan ve devreden işletmelerin ilgili TMFB’lerinde, devre
konu olan faaliyet konusunun yer alması zorunludur.

(3) İşletme, devredilecek faaliyet konusuna ilişkin hizmet alacağı tüm işletmelerle faa-
liyet konusu devir sözleşmesi yapmak zorundadır. İşletmeler, ilgili TMFB’sinde devredeceği
faaliyet konusu ile ilgili hizmet alacağı tüm taraflarla devir işlemini gerçekleştirmeden, dev-
rettiği faaliyet konusu ile ilgili sorumluluğu ortadan kalkmaz.

(4) Faaliyet konu/konularını devralacak işletme, işlem yapılan tehlikeli madde miktarına
bakılmaksızın taraflar arasında yapılmış faaliyet konusu devir sözleşmesiyle birlikte 9 uncu
maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bendinde belirtilen evraklar ile ilgili bölge mü-
dürlüğüne başvuruda bulunarak faaliyet konusunu devralacağı adreste TMFB almak zorundadır. 

(5) TMFB’sinde “Boşaltan” faaliyet konusu bulunan taşımacıların, “Boşaltan” faaliyet
konusu ile ilgili olarak diğer işletmelere hizmet verebilmesi için ayrıca hizmet verilen işlet-
melerin adreslerinde “Boşaltan” faaliyet konulu TMFB almasına gerek yoktur.

(6) TMFB’sinde kayıtlı faaliyet konu/konularını devreden işletmenin, devrettiği faaliyet
konu/konuları ile ilgili yükümlülükler, devir sözleşmesinin geçerliliği süresince faaliyet konu-
sunu devralan işletme tarafından yerine getirilir. Faaliyet konusu devir işleminde faaliyet ko-
nusunu devir alan işletmenin, tehlikeli madde güvenlik danışmanı hizmet şartını sağlamış ol-
ması zorunludur. Bu şartı sağlamayan işletmenin faaliyet konusu devir işlemi gerçekleştirilmez. 

18 Haziran 2022 – Sayı : 31870                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



(7) Faaliyet konusu devir sözleşmelerinin geçerlilik sürelerinin sona ermesi, taraflardan
birinin söz konusu devir sözleşmesini feshetmesi, TMFB’lerin geçerliliklerini kaybetmesi ha-
linde, devredilen faaliyet konu/konuları devreden işletmenin ilgili TMFB’sine herhangi bir bil-
dirimde bulunulmaksızın yeniden eklenir. Faaliyet konu/konuları TMFB’sine eklenen işletme,
tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğunu on beş gün içerisinde yerine
getirmek zorundadır.

(8) Merkez adresinde bulunan TMFB’sinde “Taşımacı” faaliyet konusu olması şartıyla
aynı vergi numarası ile düzenlemiş TMFB’ler arasında yapılacak “Boşaltan” faaliyet konusu
devirleri, tehlikeli madde faaliyet tespit raporunda belirtilmiş olması kaydıyla e-Devlet üze-
rinden ya da işletmenin talebi doğrultusunda, süresiz ve devir sözleşmesine bağlı olmaksızın
ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.   

(9) Faaliyet konusu devir sözleşmeleri asgari bir yıl için yapılır.
(10) Devralınan faaliyet konusu üçüncü bir tarafa devredilemez.
TMFB’nin yenilenmesi ve faaliyet konu değişikliği
MADDE 12- (1) TMFB yenilemelerinde;
a) TMFB sahibinin, TMFB’nin geçerlilik süresinin bitim tarihinin doksan gün önce-

sinden itibaren; Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi ve Ek-2’de yer alan başvuru formu ile bir-
likte 9 uncu maddede istenilen belgelerden değişikliğe uğrayan veya geçerliliğini kaybedenler
için bu belgelerin yenileri ile ilgili bölge müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmek suretiyle
TMFB’sinin geçerlilik süresinin bitim tarihinden önce TMFB’sini yeniletmesi esastır. 

b) (a) bendinde belirtilen doksan günlük süre içerisinde TMFB, yenileme ücretinin
ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, TMFB’nin bitim tarihinden önce ve
ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır. Bu bentte belirlenen doksan
günlük süre içerisinde yenilenen TMFB için belge geçerlilik tarihine kadar kalan süre, yenile-
nen TMFB’nin geçerlilik süresine ilave edilir.

c) (a) bendinde yer alan doksan günlük süre içerisinde müracaat edilmemesi veya mü-
racaat edildiği halde eksik bilgi ve belge nedeniyle yenileme şartlarının yerine getirilmediği
hallerde TMFB, doksan günün sonunda geçersiz hale gelir.

ç) (c) bendi kapsamında geçerliliğini kaybeden TMFB için geçerlilik süresinin sona er-
diği tarihi takip eden doksan günlük süre içerisinde yapılacak yenileme başvurularında ise
TMFB, ödeme tarihinde geçerli olan yenileme ücretinin ödenmesi kaydıyla yenileme ücretinin
ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Bu doksan günlük süre yenileme hakkı olup, bu süre içe-
risinde işletmenin geçerli bir TMFB’sinin olduğu anlamına gelmez. 

d) (ç) bendinde yer alan süre içerisinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği
halde yenileme şartlarının yerine getirilmediği hallerde yenileme hakkı kaybedilir.

e) TMFB yenileme başvurusunda bulunan işletmenin, faaliyet konularında ve iştigal
edilen tehlikeli maddelerin sınıflarında bir değişiklik olmaması halinde en son düzenlenen teh-
likeli madde faaliyet tespit raporu geçerli olup, yeni bir rapor düzenlenmesi gerekmez. Ancak
faaliyet konu/konularını devrederek sadece “Alıcı” olarak faaliyet gösteren işletmelerin yapa-
cakları başvurularda, TMFB yenileme sürecinde hazırlanmış olan tehlikeli madde faaliyet tespit
raporunun ibrazı zorunludur.

(2) TMFB yenileme işlemleri, TMFB sahibi işletmenin yetkilisi tarafından birinci fık-
rada belirtilen süreler içerisinde, en son adres bilgileri ile en son düzenlenen tehlikeli madde
faaliyet tespit raporu çerçevesinde, e-Devlet üzerinden yapılabilir.

(3) İşletmelerin TMFB faaliyet konusu değişikliği işlemleri, tehlikeli madde faaliyet
tespit raporu düzenlenerek e-Devlet üzerinden ya da ilgili bölge müdürlüğüne başvurmak sureti
ile yapılabilir. e-Devletten yapılan bu işlem çerçevesinde ilgili bölge müdürlüğüne ayrıca baş-
vuruda bulunulmasına gerek yoktur.
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(4) İşletmenin, sadece “Taşımacı” faaliyet konulu TMFB’sine “Boşaltan” faaliyet ko-
nusunu ekletmek istemesi veya sadece “Taşımacı-Boşaltan” faaliyet konulu TMFB’sinden “Bo-
şaltan” faaliyet konusunu kaldırmak istemesi halinde tehlikeli madde faaliyet tespit raporu
aranmaz.

TMFB’nin düzenlenmesi ve süresi 
MADDE 13- (1) TMFB almak veya yenilemek isteyen işletmelerin, adreslerinin bu-

lunduğu bölgede yer alan bölge müdürlüklerine yaptıkları müracaatlarda, TMFB başvurularına
ilişkin incelemeler en geç on beş gün içinde tamamlanır. İncelemeyi müteakip olumlu bulunan
başvuruların sonuçlandırılabilmesi için ücretin, ilgili bankaya ödeme numarası ile birlikte bil-
dirilen süre içerisinde ödenmesi zorunludur.

(2) Başvuruya ait bilgi ve belgelerde eksiklikler olması veya ücretin ödeme numarası
ile birlikte bildirilen süre içerisinde ödenmemesi halinde işletmenin başvurusu reddedilir.

(3) Sadece “Taşımacı” veya sadece “Taşımacı-Boşaltan” faaliyet konulu TMFB, taşıma
yetki belgesinin kayıtlı olduğu adrese göre düzenlenir. Hali hazırda TMFB sahibi olan işletmede
ise “Taşımacı” faaliyet konusu, taşıma yetki belgesinin kayıtlı olduğu adrese düzenlenmiş
TMFB’ye eklenir. 

(4) Sadece “Taşımacı” veya sadece “Taşımacı-Boşaltan” faaliyet konulu TMFB talep
eden kamu kurum ve kuruluşların TMFB’leri, taşıt ruhsatlarının ilgili olduğu adrese düzenlenir. 

(5) TMFB sahibi işletme, TMFB alma ve yenileme aşamasında sunduğu veya e-Devlet
üzerinden beyan ettiği bilgi ve belgelerde daha sonra meydana gelecek değişiklikleri, (adres,
nevi, unvan) değişiklik tarihinden itibaren doksan gün içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bil-
dirmekle yükümlüdür. Ancak işletmenin adres bilgilerinde yapılan numarataj çalışmaları ile
unvan ve adres bilgilerinde yapılan düzeltme işlemlerinde bildirim süresi aranmaksızın talepler
karşılanır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin ilgili mevzuat kapsamında yapılan değişiklikler
süre şartına bağlı olmaksızın karşılanır.

(6) İlk başvuru ve yenileme müracaatları neticesinde beş yıl süre ile sınırlı elektronik
belge olarak düzenlenen TMFB, işletme yetkilisinin e-Devletten erişimine sunulur. 

TMFB ücreti 
MADDE 14- (1) TMFB’nin ücreti 1.551 (binbeşyüzellibir) Türk Lirası’dır. 
(2) TMFB yenilenmelerinde güncel TMFB ücretinin %15’i alınır. Unvan, nevi, adres

ve bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası)
değişikliklerinden dolayı güncellenen TMFB’lerden ücret alınmaz.

(3) 7 nci maddenin onuncu fıkrası kapsamında TMFB’sine eklenecek her adres için
güncel TMFB ücretinin %15’i alınır.

(4) TMFB faaliyet konusu değişikliği işlemlerinden ücret alınmaz.
(5) Bu maddede belirtilen ücret her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun

mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme ora-
nında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanır.

(6) TMFB’ler için ödenmiş olan ücretler, Bakanlığın kendi eylem ve işlemlerinden do-
ğan zararlar hariç olmak üzere iade edilmez ve geri ödenmez.

TMFB’de genel yasaklar, devir, bölünme ve birleşme işlemleri
MADDE 15- (1) TMFB, adına düzenlenen işletme dışındakiler tarafından kullanılamaz,

satılamaz ve devredilemez. 
(2) Aşağıdaki haller TMFB devri olarak kabul edilmez. Buna göre;
a) Gerçek kişilerde, TMFB sahibinin talebi üzerine TMFB; babası, annesi, eşi, çocukları

veya kardeşleri arasından biri adına düzenlenebilir. TMFB’nin, yeni sahibi adına düzenlene-
bilmesi için 9 uncu maddede belirtilen belgeler ile başvurulması zorunludur.
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b) Gerçek kişilerde, TMFB sahibinin talebi üzerine gerçek kişi adına düzenlenmiş olan
TMFB, TMFB sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari
% 25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu tüzel kişilik adına düzenlenebilir. TMFB’nin,
yeni sahibi adına düzenlenebilmesi için 9 uncu maddede belirtilen belgeler ile başvurulması
zorunludur.

c) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenen geçerli TMFB sahibi olan gerçek kişinin ölümü
halinde ölen gerçek kişinin kanuni mirasçılarının, ölüm tarihinden itibaren doksan gün içeri-
sinde ilgili bölge müdürlüğüne yazılı olarak başvurmaları kaydıyla; feragatname verilen kanuni
mirasçılardan biri adına TMFB yeniden düzenlenir. TMFB’nin, yeni sahibi adına düzenlene-
bilmesi için 9 uncu maddede belirtilen belgeler ile başvurulması zorunludur.

(3)  Tüzel kişiliklerin, bölünmeleri ve birleşmeleri halinde aşağıdaki kurallar uygula-
nır:

a) TMFB’si olan bir tüzel kişiliğin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nuna uygun olarak bölünmesi halinde; tüzel kişilik adına düzenlenen TMFB, yeni ortaya çıkan
tüzel kişiliklerden sadece biri adına düzenlenebilir. Bunun için bölünme sonucunda ortaya
çıkan tüzel kişiliklerin, TMFB’nin düzenleneceği tüzel kişilik lehine noter onaylı muvafakat-
name vermeleri şarttır. Bu durumdaki tüzel kişiliklerin, birden fazla TMFB’si olması halinde,
her bir TMFB için yukarıda belirtilen hüküm ayrı ayrı uygulanır. TMFB’nin, yeni oluşan tüzel
kişilik adına düzenlenebilmesi için 9 uncu maddede belirtilen belgeler ile başvurulması zorun-
ludur.

b) TMFB’li veya TMFB’siz bir tüzel kişiliğin, 6102 sayılı Kanuna uygun olarak aktif
ve pasifiyle bir başka tüzel kişiyle birleşmesi halinde; bu birleşmeye göre birleşilen tüzel kişilik
adına TMFB yeniden düzenlenir. TMFB’nin, yeni oluşan tüzel kişilik adına düzenlenebilmesi
için 9 uncu maddede belirtilen belgeler ile başvurulması zorunludur.

c) TMFB’li bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygun olarak tür değiştirmesi halinde;
TMFB’si/TMFB’leri, yeni ortaya çıkan tüzel kişilik adına düzenlenir.

(4)  Bu madde kapsamında düzenlenecek TMFB’ler için ücret alınmaz.
TMFB iptal ve geçici faaliyet durdurma işlemleri
MADDE 16- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla TMFB alma zo-

runluluğunun ortadan kalktığını değerlendiren ya da TMFB alma zorunluluğu herhangi bir se-
beple ortadan kalkan ve bu madde kapsamında ilgili TMFB’sini iptal ettirmeyen işletme, bu
Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

(2) İşletmeler, bağlı olduğu vergi dairesinde veya kayıtlı olduğu ticaret/sanayi odasından
yapacağı “terkin” işlemine ait bilgi ve belgeler veya işletmesini başka bir işletmeye devrettiğine
dair noter onaylı işletme devir/satış/bağışlama ve benzeri sözleşmesi ya da TMFB alma süre-
cinde sunmuş olduğu ve geçerliliğini kaybeden belgeler (ruhsat/lisans/izin ve benzeri) ile baş-
vurması halinde işletmenin TMFB’si, ilgili bölge müdürlüğünce iptal edilir.

(3) İşletmelerin TMFB adreslerine yapılan denetimlerde; devredildiği, faaliyetinin son
bulduğu veya kapandığı yerinde tespit edilen işletmeye ait TMFB, ilgili bölge müdürlüğünce
resen iptal edilir.

(4) Yapılan inceleme ve denetimler neticesinde işletmenin, belgelendirmeye esas e-
Devlet başvurusunda veya ilgili bölge müdürlüğüne yapılan başvurularda ibraz edilen bilgi ve
belgeler hakkında usulsüzlük olduğu tespit edilmesi halinde TMFB’si, ilgili bölge müdürlü-
ğünce resen iptal edilir.

(5) Sadece “Taşımacı” veya “Taşımacı-Boşaltan” faaliyet konulu TMFB, işletmenin ta-
lebi halinde ilgili bölge müdürlüğünce iptal edilir.

(6) TMGDK’den alacağı tehlikeli madde faaliyet tespit raporu ile bu Yönetmelik kap-
samı dışında kaldığını belgelendiren işletmenin TMFB’si, ilgili bölge müdürlüğünce iptal edi-
lir.
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(7) Gerçek kişinin ölümü nedeniyle 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde be-
lirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmadığı tespit edilen işletmenin TMFB’si, ilgili bölge
müdürlüğünce iptal edilir.

(8) Faaliyetlerine ara veren işletmenin ilgili bölge müdürlüğüne yapacağı müracaata
istinaden yerinde yapılacak incelemeler neticesinde, denetim tarihi esas alınarak, TMFB ge-
çerlilik süresi içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süre ile TMFB’sinin
faaliyeti geçici olarak durdurulur. Geçici faaliyet durdurma süresi, TMFB geçerlilik süresine
eklenmez. Geçici faaliyet durdurma süresi sonunda faaliyetine devam etmeyen işletmenin
TMFB’si, ilgili bölge müdürlüğünce iptal edilir.

(9) Bu maddeye göre yapılan iptal işlemleri, iptal işlemi yapıldığı tarihte yürürlüğe gi-
rer.

TMFB ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmetine ilişkin diğer hükümler
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik kapsamında bölge müdürlüklerince yapılacak tüm iş

ve işlemler (belge düzenleme, belgelerin iptali, belgelerin devri ve benzeri), Bakanlıkça oluş-
turulan U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden yapılır. 

(2) Bölge müdürlükleri, bu Yönetmelik kapsamında ibraz edilen bilgi ve belgeleri mu-
hafaza etmekle yükümlüdürler. 

(3) Sosyal hayatı etkileyen salgın, olağanüstü hâl, kriz dönemleri ile afet ve acil du-
rumlarda; Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında TMFB almanın şartlarına, kapsamına, taşıtlara
düzenlenecek ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi ile ilgili hususlara veya bu Yönetmelikte belirlen-
miş sürelerin; azaltılmasına, artırılmasına veya durdurulmasına ve bu Yönetmeliğin dördüncü
bölümünde yer alan yükümlülüklere ilişkin geçici düzenlemeler yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taşımacılık Zincirinde Yer Alan Tarafların Yükümlülükleri

Gönderenin yükümlülükleri
MADDE 18- (1) Gönderen, taşınmak üzere sevk edilen tehlikeli maddeyi ADR hü-

kümlerine uygun bir biçimde teslim etmek zorundadır. Gönderenin yükümlülükleri şunlardır:
a) Taşımanın, “Taşımacı” faaliyet konulu TMFB’ye sahip taşımacılarla yapılmasını sağ-

lamak.
b) ADR Bölüm 5.4.1’de belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve ta-

şımacıya vermek.
c) Tehlikeli madde taşımalarının, taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun geçerli

ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip bir taşıtla yapılmasını sağlamak.
ç) Taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun sertifikalı ambalajları, periyodik test

ve muayene tarihi geçmemiş taşınabilir basınçlı kapları ve yük taşıma birimlerini kullanmak.
d) Taşımacılık faaliyetini gerçekleştiren taşıtlar ile ambalaj ve yük taşıma birimlerinde,

ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretler ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özel-
likte ve ebatta olanlarının kullanılmasını sağlamak.

e) Tehlikeli madde taşımacılığında; ADR’de belirtilen karışık ambalajlama, karışık yük-
leme ve yükleme sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmek.

f) Tehlikeli maddelerin ADR mevzuatına uygun şekilde sınıflandırılmış ve taşınmasına
izin verilmiş olduğunu belirlemek.

(2) Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönet-
melik kapsamında tehlikeli yük uygunluk belgesine sahip kıyı tesisi işleticileri, tesis giriş ve
çıkışında; ADR Bölüm 5.4.1’de belirtilen taşıma evrakının taşıtta bulunup bulunmadığı ile söz
konusu taşıtlar ve yük taşıma birimlerinde, ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile
turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellik ve ebatta olanlarının kullanılıp kullanılmadığını
kontrol etmek zorundadır.
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(3) Karayolu, demiryolu ve denizyoluyla Ülkemize gelen tehlikeli maddelerin ithalatını
gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler, bu tehlikeli maddelerin Ülke sınırlarına girişinden iti-
baren yapılacak taşımalarda, bu maddede belirtilen yükümlükleri yerine getirmek zorundadır.

Paketleyenin yükümlülükleri
MADDE 19- (1) Paketleyenin yükümlülükleri şunlardır:
a) Tehlikeli maddenin özelliğine uygun sertifikalı ambalajları kullanmak.
b) Periyodik test ve muayene tarihi geçmemiş taşınabilir basınçlı kapları kullanmak.
c) ADR 4.1’deki paketleme talimatlarına uymak.
ç) ADR’de belirtilen karışık ambalajlama hükümlerine uymak.
d) Ambalajları taşıma için hazırladığında, işaretleme ve etiketlemelerinde ADR’de be-

lirtilen zorunluluklara uymak.
Yükleyenin yükümlülükleri
MADDE 20- (1) Yükleyenin yükümlülükleri şunlardır:
a) Hasarlı veya sızdırma riski taşıyan ambalaj ve yük taşıma birimleri ile boş temizlen-

memiş ambalaj ve yük taşıma birimlerini hasar giderilene kadar yüklememek.
b) Ambalajları yüklerken yükleme, elleçleme, birlikte karışık yükleme yasaklarına, be-

sin ve gıda maddelerinin ya da hayvan yemlerinin ayırım kurallarına uymak.
c) Tehlikeli maddeleri konteynere yükledikten sonra konteynerin üzerine ADR’deki

tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve
ebatta olanlarını kullanmak.

ç) Taşıtlara yükleme yaptığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık
ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkarma özelliğine sahip
cisimler bulundurmamak ve anti statik özelliğe sahip kıyafet ve ekipman ile çalışılmasını sağ-
lamak.

d) Taşıtlara ve yük taşıma birimlerine yüklenecek tehlikeli maddelerin ADR Bölüm
7.5’te belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yapılmasını sağlamak.

Dolduranın yükümlülükleri
MADDE 21- (1) Dolduranın yükümlülükleri şunlardır:
a) Hacmi 1 m3’ten fazla sabit tank veya sökülebilir tank ile hacmi 3 m3’ten fazla olan

portatif tank, tank-konteyner, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC) ve benzeri yük taşıma bi-
rimleri kullanılarak yapılan taşımalarda, geçerli ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olan ta-
şıtlara dolum yapmak.

b) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; tank, tüplü gaz tankeri, çok elemanlı gaz
konteynerleri (MEGC), portatif tanklar ve tank-konteyner ve benzeri yük taşıma birimlerinin,
ara ve periyodik muayenelerinin yapıldığının tank plakasından kontrolünü yaparak taşınan
maddenin özelliğine uygun tank koduna sahip olanlarına dolum yapmak.

c) Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan taşıtlar ile yük taşıma birimlerinin, ADR’deki
tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve
ebatta olanlara dolum yapmak.

ç) Tankı doldururken bitişik bölmelerdeki tehlikeli maddeleri ilgilendiren zorunluluklara
uygun hareket etmek.

d) Doldurulan madde için izin verilen azami doldurma derecesini veya izin verilen aza-
mi litre başına içeriklerinin kütlesini göz önünde bulundurmak.

e) Dolumu yaptıktan sonra tank kapaklarının ve/veya doldurma valflerinin sızdırmaz-
lığını kontrol etmek.

f) Doldurulan tehlikeli maddelerin tankın dış yüzeyine bulaşmadığını kontrol etmek.
g) Taşıtlara dolum yapıldığı sırada, taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık

ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip
cisimler bulundurmamak ve anti statik özelliğe sahip kıyafet ve ekipman ile çalışılmasını sağ-
lamak.
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ğ) Taşıtlara ve konteynerlere tehlikeli maddeleri dökme halinde doldururken, ADR Bö-
lüm 7.3’teki ilgili hükümlere uyulduğunu kontrol etmek.

h) Tehlikeli maddelerin dolumunu, Bakanlıktan “Taşımacı” faaliyet konulu TMFB almış
taşımacılara ait taşıtlara yapmak.

Taşımacının yükümlülükleri
MADDE 22- (1) Taşımacının yükümlülükleri şunlardır:
a) Taşımayı, taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun geçerli ADR/Taşıt Uygunluk

Belgesine sahip taşıtlarla yapmak ve bu belgeleri taşıt üzerinde bulundurmak.
b) Hacmi 1 m3’ten fazla sabit tank veya sökülebilir tank ile hacmi 3 m3’ten fazla olan

portatif tank, tank-konteyner, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC) ve benzeri yük taşıma bi-
rimleri kullanılarak yapılan taşımalarda, geçerli ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olan ta-
şıtları kullanmak.

c) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; tank, tüplü gaz tankeri, çok elemanlı gaz
konteynerleri (MEGC), portatif tanklar ve tank-konteyner ve benzeri yük taşıma birimlerinin,
ara ve periyodik muayenelerinin yapıldığının tank plakasından kontrolünü yaparak uygun olan-
ları ile taşıma yapmak.

ç) Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan taşıtlar ile yük taşıma birimlerinde, ADR’deki
tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve
ebatta olanlarını kullanmak.

d) Taşıtlarda, tanklarda ve yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı, çatlak ya da hasar
olup olmadığını kontrol etmek.

e) Taşıtlarda, ADR Bölüm 8.1.5’te belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhi-
zatın bulundurulmasını sağlamak.

f) Taşıtlarda, ADR Bölüm 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele
teçhizatının bulundurulmasını sağlamak ve ilgili mevzuatına göre bu teçhizatın bakım ve test-
lerini yaptırmak.

g) ADR Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, taşımacı tarafından hazırlanan yazılı tali-
matın sürücü tarafından okunmasını, anlamasını, uygulayabilmesini ve taşıtta bulundurulmasını
sağlamak.

ğ) Tehlikeli madde taşımacılığında; birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve
yükleme sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmek.

h) Taşıtı, taşınan tehlikeli maddenin sınıfı ve/veya taşıma şekline uygun SRC5 Eğitim
Sertifikasına sahip sürücülere kullandırmak.

ı) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birinin ihlal edilmiş olduğunu tespit
ederse söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşımayı başlatmamak.

i) Taşıma sırasında, taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal oluşursa trafik
güvenliği, gönderilen maddenin güvenliği ve kamu güvenliği bakımından söz konusu ihlal or-
tadan kaldırılıncaya kadar taşımayı derhal durdurmak ve taşımayı gerekli şartlar yerine geti-
rildiği takdirde devam ettirmek.

j) Taşıtlara yükleme ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakıl-
masına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma
özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve anti statik özelliğe sahip kıyafet ve ekipman ile
çalışılmasını sağlamak.

k) Boş temizlenmemiş; tanker, tank-konteyner, portatif tank, çok elemanlı gaz kontey-
neri (MEGC) ve benzeri taşıma birimlerine, ADR Bölüm 5.4.1.1.6’ya göre taşıma evrakı dü-
zenlemek.

l) Yüklemenin, ADR Bölüm 7.5’te belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yapıl-
masını sağlamak.

m)  Taşıma işlemine başlamadan önce gönderen tarafından ADR Bölüm 5.4.1’e göre
hazırlanacak taşıma evrakının bir suretinin taşıtta bulundurulmasını sağlamak.
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Taşıt sürücüsünün ve taşıtta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri
MADDE 23- (1) Taşıt sürücüsü ve taşıtta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri

şunlardır:
a) Taşınan tehlikeli maddenin sınıfı ve/veya taşıma şekline uygun SRC5 Eğitim Serti-

fikasına sahip olmak (taşıt sürücüsü) ve denetim sırasında yetkili personele ibraz etmek.
b) Taşıtta görevli her personel için resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi

veya pasaport) bulundurmak.
c) Tehlikeli madde içeren ambalajları açmamak, tanker ve patlayıcı madde taşımacılığı

yaparken taşınabilir yanıcı aydınlatma aletleriyle ve yüzeyi metal alaşımlı olan aletlerle taşıta
binmemek.

ç) Taşıtlara yükleme, doldurma ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde
ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım
çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve anti statik özelliğe sahip kıyafet ve ekipman
ile çalışmak.

d) Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında zorunlu hallerin dışında taşıtın motorunu
kapalı tutmak.

e) Tehlikeli madde yüklü taşıtı park halinde iken el frenini çekili vaziyette bulundur-
mak.

f) Tehlikeli madde yüklü taşıt ve tanklar üzerinde bulundurulması zorunlu ADR’deki
tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve
ebatta olanlarının takılmasını ve usulüne uygun boşaltılarak temizlenmiş olan taşıtların üze-
rinden bu etiket/levha ve turuncu renkli plakaların çıkarılmasını sağlamak. 

g) Hasar görmüş ambalaj ve yük taşıma birimlerini taşımamak.
ğ) Tehlikeli madde sızıntısı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda ta-

şıma yapmamak.
h) Tehlikeli maddelere yönelik karayolunun kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara

uymak.
ı) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili ADR’deki özel gerekliliklere uymak.
i) ADR Bölüm 5.4.3’e göre hazırlanmış yazılı talimatın taşıtta bulunduğunu kontrol et-

mek ve tehlike anında yazılı talimata göre hareket etmek.
j) Taşınan tehlikeli maddenin özelliğine uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belgesini taşıt

üzerinde bulundurmak ve denetim sırasında yetkili personele ibraz etmek.
k) Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olduğunu ve boşaltma

işleminde kullanılan donanımın düzgün çalışıyor olduğunu kontrol etmek.
l) ADR Bölüm 8.1.5’te belirtilmiş olan genel ve kişisel koruyucu teçhizatı taşıtta bu-

lundurmak ve denetim sırasında yetkili personele göstermek.
m)  ADR Bölüm 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede uygun yangın mücadele

teçhizatını taşıtta bulundurmak ve denetim sırasında yetkili personele göstermek.
n) ADR Bölüm 5.4.1’e göre hazırlanmış olan taşıma evrakının bir suretini taşıtta bu-

lundurmak ve denetim sırasında yetkili personele ibraz etmek.
Alıcının yükümlülükleri
MADDE 24- (1) Alıcının yükümlülükleri şunlardır:
a) Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü ertelememek.
b) Tehlikeli maddelerin konteyner ile taşındığı durumlarda, ADR hükümlerinin ihlal

edildiğinin tespit edilmesi halinde, konteyneri ihlal giderildikten sonra teslim almak.
c) Taşıtlardan boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına,

açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine
sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliklere sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etme-
mek.
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Boşaltanın yükümlülükleri
MADDE 25- (1) Boşaltanın yükümlülükleri şunlardır:
a) Boşaltma öncesinde; konteyner, tank, tanker, MEGC, MEMU, tüplü gaz tankeri ve

benzeri yük taşıma biriminde bulunan yüklere ait bilgiler ile sevkiyat belgelerinde yer alan bil-
gileri karşılaştırarak doğru yükün boşaltılmasını sağlamak.

b) Boşaltma öncesinde ve sırasında; pakette, tankta, taşıtta veya konteynerde boşaltma
işlemini tehlikeye sokacak ölçüde bir tahribatın olup olmadığını kontrol etmek ve olumsuz bir
durumun tespiti halinde, gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemini durdurmak.

c) Taşıtın, tankın veya konteynerin boşaltılmasının hemen sonrasında; tankın, taşıtın
veya konteynerin dışına bulaşan tehlikeli maddelerden arındırılmasını, vana ve kontrol/dol-
durma kapaklarının güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlamak.

ç) Ambalajlı veya dökme olarak tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan taşıt veya
konteynerin temizliği ve dezenfekte edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

d) Tehlikeli maddelerin taşınmasını takiben konteynerin tamamen boşaltılmış ve temiz-
lenmiş olması durumunda, ADR Bölüm 5.3 kapsamındaki tehlike ikaz levhalarını konteynerin
üzerinden kaldırmak.

e) Boşaltma işlemi devam ederken taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık
ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip
cisimler bulundurmamak ve anti statik özelliğe sahip kıyafet ve ekipman ile çalışılmasını sağ-
lamak.

Tank-konteyner/portatif tank işletmecisinin yükümlülükleri
MADDE 26- (1) Tank-konteyner/portatif tank işletmecisinin yükümlülükleri şunlardır:
a) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tank-konteyner ve portatif tankların,

ADR’ye ve ilgili mevzuatına göre üretilmiş ve geçerli ara, periyodik test ve muayenesi olan-
larını kullanmak/kiralamak.

b) Boşaltılmış portatif tank ya da tank-konteynerlerin tekrar kullanıma sunulmadan
önce temizlenmesini ve varsa hasarlarının giderilmesini sağlamak.

Ortak ve diğer yükümlülükler
MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı

hizmeti alma zorunluluğu bulunan işletmeler ve hizmet aldıkları mevcut TMGDK’ler, aşağıdaki
bentlerde belirtilen hususları yerine getirmekle müştereken, kendi bünyesinde TMGD istihdam
eden işletmeler ise doğrudan yükümlü ve sorumludur:

a) ADR 1.8.5.3 uyarınca eksiksiz ve doğru hazırlanmış kaza raporlarının, kaza tarihin-
den itibaren otuz gün içerisinde e-Devlet üzerinden Bakanlığa bildirilmesi.

b) Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili süreçlerde çalışan personele işe girişlerinde
ve her yılın ilk ayı içerisinde, tehlikeli maddelere ilişkin ADR Bölüm 1.3 kapsamındaki eği-
timlerin verilmesi ve eğitim kayıtlarının tutulması. 

c) ADR 1.10.3.2’de belirtilen hususlar dâhilinde güvenlik planının hazırlanması.
ç) ADR 1.8.3.3 uyarınca tehlikeli madde faaliyetlerine ilişkin yıllık faaliyet raporunu

eksiksiz ve doğru olarak hazırlanması ve takip eden yılın ilk dört ayı içerisinde, e-Devlet üze-
rinden bildirilmesi.

d) Tehlikeli madde faaliyet tespit raporunun ve gerekmesi halinde diğer konularda İdare
tarafından istenilecek raporların eksiksiz ve doğru olarak hazırlanması.

e) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıtta bulunması gereken doküman ve emniyet teç-
hizatlarının bulundurulmasına yönelik talimatların oluşturulması. 

f) İşletmenin iştigal ettiği tehlikeli maddeler ve TMFB’sinde yer alan faaliyet konu/ko-
nuları ile ilgili bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan yükümlülüklerine ait iş ve işlemlere
ilişkin yazılı prosedür, plan, talimat, süreç, kontrol formu ve benzeri dokümanların, İdare ta-
rafından yayımlanan talimatlarda belirtilen hususlara cevap verebilecek şekilde oluşturulma-
sı.
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g) (e) ve (f) bentlerinde belirtilen hususlar kapsamında oluşturulacak dokümanlar ile
TMGD’nin e-Devlet üzerinden bildirilen ziyaret raporlarını tarih ve saat belirterek kayıt altına
alınması ve bu dokümanları kullanımda olduğu sürece saklaması.

ğ) Tehlikeli madde faaliyet tespit raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden ve tedariki
yapılan tehlikeli maddelerle ilgili bilgi ve belgelerin kayıtlarını beş yıl süre ile tutulması ve is-
tenmesi halinde İdareye ibraz edilmesi.

(2) TMFB’si olan ancak tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunlu-
luğu bulunmayan işletmeler, birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususların yerine
getirilmesinden doğrudan sorumludur. 

(3) TMGDK ve işletme yetkilisi tarafından, e-Devlet vasıtasıyla tehlikeli madde gü-
venlik danışmanlığı hizmeti vermek için işletmenin ilgili TMFB’sine ataması yapılan
TMGD’nin, işletmeye ayda en az bir defa çalışma ziyaretinde bulunması ve yapılan bu ziyarete
ilişkin bilginin e-Devlet üzerinden on beş gün içerisinde taraflarca onaylanarak Bakanlığa bil-
dirilmesi zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Muafiyet ve

Özel İzin Verilecek Haller ile Özel Kurallar

Muafiyet ve özel izin verilecek haller
MADDE 28- (1) Bakanlık, tehlikeli madde özelliği ihtiva eden yeni ürünlerin, araştır-

ma, geliştirme, kalite kontrolü, UN numarası alma ve ADR’nin ilgili bölümüne dâhil edilme
sürecindeki taşımalarına, teknik gelişmelere bağlı olarak yurt içi taşımacılık faaliyetinde kul-
lanılmak üzere yeni tasarlanan taşıma birimlerinin test etme aşamasındaki kullanımına, ADR
kapsamında taşınması yasak olan maddelerin talep edilmesi halinde taşınmasına ADR ve bu
Yönetmelik hükümleri ile ilgili muafiyet ve/veya özel izin verebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında muafiyet veya özel izin verilebilmesi için başvuru sahibi,
TMGDK veya işletme bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından hazırlanmış tehlikeli mad-
de taşınması sırasında alınması gereken emniyet tedbirlerini içeren bir raporu ibraz etmek zo-
rundadır. Hazırlanan raporda aynı zamanda oluşabilecek riskler de belirtilir ve muafiyet veya
özel iznin neden gerekli olduğu gerekçelerle açıklanır. Bakanlık başvuru sahibinden daha kap-
samlı rapor sunmasını isteyebilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında verilen muafiyet, en fazla beş yıl süre ile geçerlidir. Bu
beş yıllık süre içinde muafiyet tanınan ürünlerin ADR’nin ilgili bölümlerine eklenmesi veya
ilgili bölümlerinden çıkarılması gerekir. Ancak Bakanlık, bu sürenin uzatılmasını talep edenlere,
söz konusu muafiyetin ADR’ye eklenmesinin veya ADR’den çıkarılmasının bu süre içerisinde
sağlanamamasının haklı ve makul gerekçelerini gösteren belgelerin sunulmasına bağlı olarak
en çok bir yıl ek süre verebilir.

(4) Bakanlık, kamu menfaati veya kamu güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda,
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine ADR ve bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili
olarak muafiyet veya özel izin tanıyabilir.

Özel kurallar
MADDE 29- (1) Tehlikeli maddeleri taşıyan taşıtların Türk Boğazları Bölgesindeki

köprüleri ve tüp geçitleri kullanımı ve karayolları üzerindeki tünellerin tünel kategorilerinin
ADR’ye uygun olarak belirlenmesi, işaretlenmesi ve bu tünellerden tehlikeli madde taşıyan
taşıtların geçişleri ile ilgili usul ve esaslar; İdarenin ve ilgili valiliklerin görüşü alınmak kaydı
ile Karayolları Genel Müdürlüğünce belirlenir.
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ALTINCI BÖLÜM
Denetim, Yaptırımlar ve Yaptırımların Uygulanmasına İlişkin Kurallar 

Denetim yetkisi ve kullanımı
MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetler Bakanlık denetimine

tabi olup, Bakanlık denetim faaliyetlerini kendisinin yanı sıra, 655 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 28 inci maddesine göre yetkilendirilen kurum veya kuruluş personeli aracılığı
ile de yapar veya yaptırır.

(2) Yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kap-
samında bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri yerine getirir ve kullanırlar.

(3) Bakanlıkça yapılacak tehlikeli madde denetim faaliyetleri yetkilendirilmiş Bakanlık
personeli tarafından yerine getirilir.

(4) Tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin işletme denetimleri, sadece Bakanlık
tarafından yapılır.

(5) Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili per-
soneli, bu Yönetmelik kapsamında yol kenarı denetiminde görevli ve yetkilidirler.

(6) Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
Denetimle görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlara ilişkin hususlar
MADDE 31- (1) Denetim yapmakla görevlendirilenler; 655 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamında, bu Yönetmelik esaslarına göre yaptıkları dene-
timler sırasında tespit ettikleri ihlaller için tutanak düzenlemekle yükümlüdürler.

(2) Bakanlık ve yetkili diğer kurum ve kuruluşlar, denetim faaliyetleri sırasında iş birliği
içerisinde ve koordineli olarak görev yapar. 

(3) Denetimle görevlendirilecek personelin, en az lise veya dengi okul mezunu olması
ve ADR ve ilgili mevzuat kapsamında 40 saat teorik, 8 saat uygulamalı eğitim aldıktan sonra
yapılacak sınavda başarılı olması gerekir. Söz konusu personel ayrıca ADR ve mevzuat gün-
cellemeleri hakkında eğitim alır.

(4) Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tehlikeli madde yol ke-
narı denetimi yapacak personeline, üçüncü fıkra kapsamında eğitim vermekle yükümlüdür.

(5) Bakanlık, elektronik denetim ve diğer denetimlerde uygulanacak usul ve esasları
ayrıca düzenler.

Yol kenarı ve işletme denetimi
MADDE 32- (1) Bakanlık, görev ve yetkileri kapsamında seyyar denetim veya sabit

denetim istasyonlarında tehlikeli madde taşıyan taşıtların ve işletmelerin denetimini yapar. Teh-
likeli madde taşıyan taşıtların denetimleri ayrıca, 30 uncu maddede belirtilen kurumlardan ka-
rayolunda denetim yapma yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına mensup personel ta-
rafından da yapılır.

(2) Taşıtların yol kenarı denetimlerinde, taşıma evrakında yer alan gönderen ve alıcı
bilgileri hakkında tereddüte düşülmesi halinde gönderen ve alıcı bilgileri, sevk irsaliyesi/e-ir-
saliye/taşıma irsaliyesi ve benzeri belgeler üzerinden kontrol edilir.

(3) Taşıtların yol kenarı denetimlerinde, taşınan maddenin içeriği hakkında şüpheye
düşülmesi halinde, gönderen/taşımacı 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönet-
meliğe veya 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimya-
salların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak
hazırlanan Güvenlik Bilgi Formunu matbu veya dijital olarak denetim personeline ibraz etmek
zorundadır. 

(4) TMFB alma zorunluluğu ile ilgili olarak; alıcı, boşaltan, gönderen, paketleyen yük-
leyen, dolduran ve tank-konteyner/portatif tank işletmecisi faaliyet konularına yönelik dene-
timler işletme denetimi; 7 nci maddenin onuncu fıkrası kapsamındaki gönderen ile taşımacı
faaliyet konularına yönelik denetimler ise işletme veya yol kenarı denetimi kapsamında yapılır. 
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(5) Bu Yönetmelik kapsamında, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma
zorunluluğuna ilişkin denetimler işletme denetimi veya elektronik denetim yoluyla yapılır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/portatif tank işletme-
cisi olarak faaliyet gösteren işletmelerin yükümlülüklerine yönelik hususlar işletme denetimi;
taşımacı, gönderen, dolduran, paketleyen ve yükleyen olarak faaliyet gösteren işletmelerin yü-
kümlülüklerine yönelik hususlar ise işletme veya yol kenarı denetimi kapsamında yapılır. 

(7) Taşıtların yol kenarı denetimlerinde; gönderen, dolduran, yükleyen veya paketleyen
olarak bir takvim yılı içerisinde bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde yer alan yükümlülük-
leriyle ilgili madde hükümlerini beşten fazla ihlal ettiği tespit edilen işletmeye, ayrıca yerinde
denetim yapılır. 

(8) İşletme denetimlerinde, işletme; alımı veya paketlenmesi ya da gönderimi yapılan
tehlikeli maddelerle ilgili istenilen bilgi ve belgeleri denetim yapmakla görevli/yetkili olanlara,
ibraz etmekle yükümlüdür. 

(9) TMFB faaliyet konusu devir işlemleri ile ilgili denetimler, işletme veya yol kenarı
denetimi kapsamında yapılır.

Tutanakları düzenlemeye görevli ve yetkili kılınanlar
MADDE 33- (1) İdari para cezası karar tutanağı düzenlemeye yetkili ve görevli perso-

nel aşağıda belirtilmiştir:
a) Yetkilendirilmiş Bakanlık personeli.
b) Trafik polisi.
c) Trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli.
Tutanakların düzenlenmesi
MADDE 34- (1) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereğince

bu Yönetmelikte yapılan düzenlemelere uymayanlar hakkında, 33 üncü maddede belirtilen per-
sonel tarafından idari para cezaları için idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.

(2) Bu maddeye göre düzenlenecek tutanaklar, elektronik olarak da düzenlenebilir.
Elektronik olarak düzenlenecek tutanaklara ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(3) İdari para cezalarına ilişkin diğer hususlarda, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili
mevzuat hükümleri esas alınır.

Tutanak ve tutanak düzenleyenler ile bağlı oldukları kurum ve kuruluşların
yükümlülükleri

MADDE 35- (1) Tutanakların; şekli, içeriği, düzenlenmesi, teslimi, takibi, basımı, da-
ğıtımı, arşivlenmesi, imhası, elektronik sisteme aktarılması ve iptali ile tutanağı düzenleyenler
ve bağlı oldukları kurum kuruluşların yükümlülüklerine ilişkin hususlarda 3/6/2021 tarihli ve
31500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliğinin ilgili
hükümleri esas alınır. 

İdari para cezası
MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik kapsamında, tehlikeli madde faaliyetinde bulunanlara

yönelik yapılacak yol kenarı ve işletme denetimlerinde, aşağıda yer alan ihlallere 655 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre;

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden taraflara onbin Türk Lirası,
b) 5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya dokuzyüzsekiz Türk

Lirası,
c) 7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmeye dörtbin Türk Lirası, 
ç) 7 nci maddenin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden işletmeye ikibin Türk Lirası,
d) 7 nci maddenin onuncu fıkrasına aykırı hareket eden işletmeye bin Türk Lirası, 
e) 7 nci maddenin onbirinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmeye binbeşyüz Türk Li-

rası,
f) 8 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmeye dörtbin Türk Lirası, 
g) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden işletmeye bin Türk Lirası,
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ğ) 13 üncü maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmeye dörtyüz Türk Li-
rası,

h) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket eden gönderene yedi-
yüzkırkiki Türk Lirası; (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerine aykırı hareket eden gönderene her
bir bent için bindörtyüzseksenbeş Türk Lirası,

ı) 18 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden kıyı tesisi işletmecisine binse-
kizyüzondokuz Türk Lirası,

i) 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında zikredilen ithalatçıya, 18 inci maddenin birinci
fıkrasının (b) bendine aykırı hareket edilmesi halinde yediyüzkırkiki Türk Lirası; (a), (c), (ç),
(d), (e) ve (f) bentlerine aykırı hareket edilmesi halinde bentlerin her biri için bindörtyüzsek-
senbeş Türk Lirası,

j) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden paketleyene bin-
sekizyüzondokuz Türk Lirası; (b) bendine aykırı hareket eden paketleyene  dokuzbinyüzyedi
Türk lirası; (c) bendine aykırı hareket eden paketleyene üçbin Türk Lirası; (ç) ve (d) bentlerine
aykırı hareket eden paketleyene her bir bent için dokuzyüzsekiz Türk Lirası,

k) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerine aykırı hareket eden yük-
leyene her bir bent için binsekizyüzondokuz Türk Lirası; (c) ve (ç) bentlerine aykırı hareket
eden yükleyene her bir bent için dokuzyüzsekiz Türk Lirası,

l) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (h) bentlerine aykırı hareket eden
doldurana her bir bent için bindörtyüzseksenbeş Türk Lirası; (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bent-
lerine aykırı hareket eden doldurana her bir bent için yediyüzkırkiki Türk Lirası,

m)  22 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (i) ve (l) bentlerine aykırı hareket
eden taşımacıya  her bir bent için bindörtyüzseksenbeş Türk Lirası; (d), (g), (ğ), (ı), (j), (k) ve
(m) bentlerine aykırı hareket eden taşımacıya her bir bent için yediyüzkırkiki Türk Lirası; (e)
bendine aykırı hareket eden taşımacıya her bir teçhizat için yetmiş üç Türk Lirası; (f) bendine
aykırı hareket eden taşımacıya ikiyüzdoksanaltı Türk Lirası; (h) bendine aykırı hareket eden
taşımacıya binaltıyüzsekiz Türk Lirası,

n) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden sürücüye  altı-
yüzotuzyedi Türk Lirası; (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k), (l), (m) ve (n)
bentlerine aykırı hareket eden sürücüye her bir bent için seksendokuz Türk Lirası,

o) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket eden alı-
cıya her bir bent için dokuzyüzsekiz Türk Lirası,

ö) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine aykırı hareket
eden boşaltana her bir bent için dokuzyüzsekiz Türk Lirası,

p) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket eden tank-kon-
teyner işletmecisine her bir bent için binsekizyüzondokuz Türk Lirası,

r) 27 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerine aykırı ha-
reket eden işletme ve TMGDK’ye her bir bent için bin Türk Lirası; (b) ve (d)  bentlerine aykırı
hareket eden işletme ve TMGDK’ye her bir bent için ikibin Türk Lirası,

s) 27 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı harekete eden işletmeye 27 nci maddenin bi-
rinci fıkrasının (c) veya (ç) bentlerinin her biri için bin Türk Lirası,

ş) 27 nci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDK’ye bin Türk Lirası,
t) 32 nci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden gönderene beşyüz Türk Lirası,
u) 32 nci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya ikiyüzelli Türk Li-

rası,
ü) 32 nci maddenin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmeye üçbin Türk Lirası,
idari para cezası uygulanır.
(2) Birinci fıkranın (c) bendine göre idari para cezası karar tutanağı düzenlenen işlet-

meye, bu idari para cezası karar tutanağının tebliğ edildiği tarih esas alınarak aykırılığın gide-
rilmesi için otuz gün süre verilir. Bu süre sonunda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar
Bakanlıkça belirlenir.  
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(3) Birinci fıkranın (f) bendine göre idari para cezası karar tutanağı düzenlenen işlet-
meye, bu idari para cezası karar tutanağının tebliğ edildiği tarih esas alınarak aykırılığın gide-
rilmesi için otuz gün süre verilir. Bu süre sonunda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar
Bakanlıkça belirlenir.  

(4) 7 nci maddenin dördüncü veya beşinci fıkralarına aykırı hareket eden işletmeye bu
maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen idari yaptırım uygulanır.  

(5) 8 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkralarına
aykırı hareket eden işletmeye bu maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari yap-
tırım uygulanır.  

(6) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezaları, her yıl bir önceki yıla
ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan
edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak sure-
tiyle uygulanır. Bu surette idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate
alınmaz.

(7) Bu maddeye göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetkilendirme
MADDE 37- (1) Bakanlık, gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları,

hizmetin hızlı/etkin/yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek, Bakanlığın bu Yönetmelik
kapsamında yerine getirmekle yükümlü olduğu iş ve işlemlerin bir kısmını aşağıda belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek üzere kamu kurum/kuruluşlarını veya Türk Akreditasyon
Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre akredite edilen mua-
yene kuruluşlarını yetkilendirebilir:

a) Yetkilendirme, düzenlenecek bir protokol/sözleşme ile yapılır. Bu protokol/sözleş-
mede yetkilendirmenin konusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir.

b) Yetkilendirme, yetkilendirmenin konusu ve niteliği gözetilmek suretiyle en az bir yıl
en fazla beş yıl süreyle yapılabilir. Yetkilendirme, süre bitimi sonunda yenilenebilir.

c) Bakanlık, yetkilendirmenin konusuna, niteliğine ve özelliğine göre aynı konuda bir-
den fazla kamu kurum/kuruluşu, üniversite veya muayene kuruluşunu yetkilendirebilir.

ç) Yetkilendirme kapsamında üretilecek hizmetler için alınacak/ödenecek ücretler Ba-
kanlık tarafından onaylanır.

d) Yetkilendirilmiş olanlar ilgili mevzuata ve Bakanlık  idari düzenlemelerine uymakla
yükümlüdürler. Bakanlık, yetkilendirmenin kullanımı ile ilgili olarak gerektiğinde her türlü
denetimi yapar.

e) Yetkilendirilmiş olanların ilgili mevzuata ve Bakanlık idari düzenlemelerine uyma-
ması halinde yapılmış olan yetkilendirme, Bakanlık tarafından iptal edilir.

f) Yetkilendirme, Bakanlığın bu konudaki görev, sorumluluk ve yetkisini ortadan kal-
dırmaz.

Uygulamadan sorumlu kurumlar ve sorumlu oldukları alanlar
MADDE 38- (1) ADR Anlaşmasına taraf olmadan önce diğer kurumlar tarafından teh-

likeli madde taşımacılığı konularını ilgilendiren ancak ADR ve bu Yönetmelik ile uyumsuz
olan mevzuat hükümleri, Bakanlığın görüşü alınarak ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ADR
Anlaşmasına ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.

Güncelleme
MADDE 39- (1) Başta ADR’de yapılan güncellemeler ile ilgili uluslararası anlaşmalar

ve standartlardaki değişiklikler dikkate alınarak Bakanlıkça bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin
güncelleme çalışmaları yapılır.
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Bildirim
MADDE 40- (1) Bu Yönetmeliğe göre idari para cezalarına ilişkin bildirimler,

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına
göre elektronik tebligat imkânı bulunması halinde buna göre yapılabilir, bu imkân bulunmaması
halinde ise 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa ve ilgili diğer mevzuata göre
yapılır. 

(2) Bakanlık, tutanakların tebliğine ilişkin düzenleme yapabilir, ilgili kurumlarla pro-
tokol imzalayabilir ve imzalanan protokole göre işlem tesis edebilir.

Diğer hükümler
MADDE 41- (1) Tehlikeli madde taşıyan bir karayolu taşıtının, taşıma zinciri içinde

kalkış ve varış noktaları arasında denizyolu, iç suyolu veya demiryolunu kullanması halinde;
taşımacı kısmen kullandığı diğer taşıma modlarının tehlikeli madde taşımacılığı mevzuatına
uymak zorundadır.

(2) ADR Bölüm 3.2 Tablo A’ya göre herhangi bir UN numarasına ataması yapılmamış
tehlikeli maddelere ait UN numarası atama işlemleri, ilgili kapsamında akredite bir laboratuvar
veya Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, altyapı ile ye-
terlilikleri tehlikeli maddelerin uluslararası taşımacılığına ilişkin mevzuatın sınıflandırma bö-
lümleri, Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan test ve kriterler el kitabı ve model düzenle-
melere göre uygun bulunan ve belgelendirilen laboratuvarlar tarafından yapılabilir.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 42- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla Bakanlıkça alt

düzenleyici işlemler yapılabilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43- (1) 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teh-

likeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Diğer mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Tehlikeli Maddelerin Ka-

rayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri 1/7/2022 tarihine kadar,
b) 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 27 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri

1/7/2023 tarihine kadar,
uygulanmaz.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) Ücretsiz olarak sadece “Alıcı” faaliyet konulu TMFB alan ve TMFB faaliyet konusu

devir işlemleri çerçevesinde Bakanlıkça ilgili TMFB’sine “Boşaltan” faaliyet konusu eklenen
işletme, TMFB’sinin ilk yenilenme işleminde, bu Yönetmelik kapsamında güncel TMFB üc-
retinin tamamını ödemek suretiyle ilgili TMFB’sini yenilemek zorundadır.

b) TMFB alan ve TMGD muafiyeti bulunan işletmelerin; TMGD muafiyetleri, Bakanlık
U-Net Otomasyon Sisteminde tanımlanan süreye kadar devam eder.

Tünel kategorilerinin belirlenmesi ve işaretlenmesi
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Karayolları Genel Müdürlüğünce, karayolları üzerindeki tü-

nellere ilişkin tünel kategorilerinin ADR’ye uygun olarak belirlenmesi ve işaretlenmesi
31/12/2025 tarihine kadar tamamlanır.

Yürürlük
MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

CEMAAT VAKIFLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, cemaat vakıflarının yönetim kurullarının be-

lirlenmesi için yapılacak seçimlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun

3 üncü maddesinde  tanımlanan ve faaliyette olan cemaat vakıflarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun

6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Adres Kayıt Sistemi: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda

belirtilen sistemi,

b) Bölge Müdürlüğü: Vakfın bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

ç) Kanun: 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununu, 

d) Seçim tertip heyeti: Seçimle ilgili iş ve işlemleri yürüten heyeti,

e) Vakıf: Kanunda tanımlanan cemaat vakfını,

f) Yerleşim yeri adresi: 5490 sayılı Kanunda tanımlanan adresi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Seçimlere İlişkin Usul ve Esaslar

Genel hükümler

MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Türkiye’nin taraf olduğu uluslar-

arası antlaşma hükümleri saklıdır.

(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, sivil toplum kuruluşlarının yöne-

timlerinin seçimlerinde kabul görmüş, yerleşmiş, uygulama ve pratikler esas alınır.

Seçim çevresi

MADDE 6- (1) Seçim çevresi, cemaat vakfının bulunduğu ildir. İstanbul ili için seçim

çevresinin belirlenmesinde, milletvekili seçimlerinde uygulanan seçim çevreleri esas alınır. 
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(2) İstanbul ili dışındaki cemaat vakıfları, gerekçelerini hazırlayarak seçim çevresi de-

ğişikliği talebinde bulunabilirler. Seçim çevresi ile ilgili değişiklik talepleri, Vakıflar Genel

Müdürlüğü tarafından incelenerek karara bağlanır.

Seçim dönemi ve yönetim kurulunun oluşturulması

MADDE 7- (1) Her bir cemaat vakfı tüzel kişiliği için ayrı bir yönetim kurulu seçimi

yapılır ve yönetim kurulu seçimleri beş yılda bir yapılır. 

(2) Cemaat vakfı yönetim kurulunun yedi üyeden oluşturulması esastır. 

(3) Cemaat mensubu çok olan ve vakfın işleyişi açısından yediden fazla üyeye ihtiyaç

duyulan vakıflarda yönetim kurulu, tek sayı olmak üzere en fazla on bir üyeden oluşturulabilir.

Ayrıca asıl üye sayısının salt çoğunluğu kadar yedek üye seçilir.

(4) İstifa, ölüm, görevden alma ve benzeri nedenlerle boşalan yönetim kurulu üyelikleri

yedek üyelerle tamamlanır. Ancak, yönetim kurulunun üye sayısının üçten aşağı düşmesi ha-

linde üç ay içinde yeni yönetim kurulu seçimi yapılır. 

Seçmenlik şartları 

MADDE 8- (1) Seçmenlerin; 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 

b) On sekiz yaşını doldurması, 

c) Vakfın bünyesinde bulunduğu cemaate mensup olması,

ç) Seçim tarihi itibarıyla en az altı aydan beri seçim çevresinde ikamet etmesi,

şarttır.

Seçileceklerde aranılan şartlar 

MADDE 9- (1) Yönetim kurulu adaylarının; 8 inci maddede belirtilen şartlara ek ola-

rak; 

a) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı okur-yazarlık belgesine ya da öğrenim belgesine

sahip olmak,

b) Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen suçların birinden mahkûm edilmemiş olmak,

şartlarını taşıması gerekir.

(2) Bir kişi en fazla üç cemaat vakfında yönetim kurulu üyesi olabilir.

(3) Yönetim kurulunda birinci derece kan bağı olan en fazla iki kişi görev yapabilir. 

Seçim öncesi işlemler 

MADDE 10- (1) Vakıf, seçime ilişkin yönetim kurulu kararını, seçim çevresini, seçim

tarihini, vakıfta kayıtlı seçmen listelerini, seçim tertip heyetinin kimlerden oluştuğunu, seçim

tarihinden en az altmış gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne yazı ile bildirir. 

(2) Seçim için gerekli bilgi ve belgeler incelendikten sonra bölge müdürlüğünce ilgili

vakfa seçimin yapılabileceğine dair yetki belgesi verilir. Yazı ekinde eksik veya mevzuatına
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uymayan belge bulunması halinde vakfa, eksikliklerin tamamlanması veya mevzuata uygun

olmayan belgelerin düzeltilmesi için yedi gün süre verilir. 

(3) Bu süre içinde de eksiklikleri tamamlayamayan veya belgelerini düzeltmeyen va-

kıflar ile yönetim süresi dolmasına rağmen seçim kararı almayan vakıfların yönetim kurulu se-

çimi; yönetim kurulunun görev süresinin dolmasından itibaren otuz gün içinde bölge müdür-

lüğünce belirlenen seçim tertip heyeti marifetiyle yapılır. 

(4) Mevcut vakıf yönetimi, idare ve temsil görevini yeni seçilecek vakıf yönetimi gö-

reve başlayıncaya kadar sürdürür. Seçim kararının alındığı tarih itibarıyla vakıf malları üzerinde

temliki tasarruf işlemlerine ilişkin karar alınamaz, işlem yapılamaz.

Seçim tertip heyetinin oluşumu 

MADDE 11- (1) Seçim tertip heyeti, seçimle ilgili iş ve işlemleri yürütür.

(2) Seçim tertip heyeti; her bir seçim için, beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. 

(3) Seçim tertip heyeti asıl ve yedek üyelerinin en fazla ikisi mevcut vakıf yönetim ku-

rulu üyelerinden olabilir. 

(4) Seçim tertip heyeti üyelerinde aynı cemaat mensubu olma zorunluluğu aranmaz. 

(5) Seçim tertip heyetinde olanlar, yapılacak seçimde yönetim kuruluna aday olamaz-

lar.

Seçmen ve aday listelerinin belirlenmesi

MADDE 12- (1) Seçim tertip heyeti, seçmen listesinin 8 inci madde hükümlerine uy-

gunluğunu kontrol eder. Vakfın seçim çevresi esas olmak üzere yerleşim yeri adresi temelinde

gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra seçmen listelerini oluşturur. 

(2) Seçim tertip heyeti, aday ve aday liste başvurularının 8 inci ve 9 uncu madde hü-

kümlerine uygunluğunu kontrol eder ve seçimden en az otuz gün önce bölge müdürlüğüne bil-

dirir. Bölge müdürlüğünce, 8 ve 9 uncu madde hükümlerine göre tekrar kontrol edildikten sonra

kesin aday listesi seçim tertip heyetine bildirilir. Seçim tertip heyeti, belirlenen kesin aday lis-

tesini seçimden yirmi bir gün önce vakıf merkezi ve vakfın hayratına asar. Ayrıca ilan usulünde

belirtilen şekillerde seçmenlere duyurur. Seçmenler ilanda yer alan hususlara, ilan tarihinden

itibaren en geç yedi gün içinde itiraz edebilir.

(3) Seçim tertip heyeti, adaylarla ilgili itirazları alır ve başvuru tarihini takiben en geç

beş gün içinde başvuru konusunda karar vererek ilgilisine tebliğ eder, ayrıca bölge müdürlüğüne

bilgi verir. 

İlan

MADDE 13- (1) Seçim tertip heyeti; seçim tarihini, seçim çevresini, vakıfta kayıtlı

seçmen listesini, askıya çıkış ve kesinleşme tarihleri ile listelerin nerelerde asılacağını, oy kul-

lanma yerlerini ve hangi saatler arasında yapılacağını, oy sandıklarının nerelere konulacağını,
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yönetim kuruluna adaylık için blok/çarşaf liste ile adaylık başvurusunda nasıl bulunulabilece-

ğini, liste halinde aday başvurularının kesinleşeceği tarihi ve seçim tertip heyetince belirlenen

diğer hususları on beş gün süreyle askıda kalacak şekilde seçimden en az kırk beş gün önce-

sinden ilan eder. Ayrıca bölge müdürlüğüne bilgi verir. Seçmenler ilanda yer alan hususlara,

ilan tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde itiraz edebilir. Seçim tertip heyeti seçmenlerle

ilgili itirazları alır ve başvuru tarihini takiben en geç beş gün içinde başvuru konusunda karar

vererek ilgilisine tebliğ eder.

(2) İlan, vakıf merkezine ve cemaat mensuplarının faydalandığı hayrata asılır. Ayrıca

cemaat gazetesinde, seçim çevresinde yayımlanan bir gazetede, cemaat mensuplarının gittikleri

sosyal kulüplerde, vakfa ait internet sitesinde yayınlanabileceği gibi elektronik posta, sosyal

medya hesapları, mesaj ve benzeri iletişim araçları aracılığıyla da seçmenlere duyurulabilir.

Seçim 

MADDE 14- (1) Seçimler bir gün içinde sonuçlandırılır.

(2) Seçmen listelerinde ve oy pusulalarında, vakıf ismi başa gelmek suretiyle, "...vakfı

yönetim kurulu seçimi" ibaresinden başka ibare kullanılamaz.

(3) Vakıf yönetim kurulu seçimleri gizli oy açık tasnifle yapılır. Seçim tertip heyetince

talep edilmesi halinde bölge müdürlüğünden yeterli personel gözetmen olarak görev yapar.

(4) Seçmenler sandık görevlisince kimlikleri kontrol edilerek oyunu bizzat kullanır. 

(5) Seçim sandıkları, seçim günü ilanda belirtilen saatten önce yerlerine konur. Seçim

tertip heyeti, kendi içinden veya uygun göreceği kişilerden her sandık için ayrı bir sandık kurulu

oluşturur. Ayrıca tasnif heyeti de oluşturabilir. 

(6) Seçim blok liste ile yapılıyorsa en çok oyu alan liste yönetim kurulunu oluşturur.

Çarşaf liste ile seçim yapılacaksa yönetim kurulu asıl üyeliğe aday olmak isteyenler oy pusu-

lalarında asıl üye olarak, yedek üyeliğe aday olmak isteyenler oy pusulalarında yedek üye ola-

rak belirtilir. Oyların eşit olması halinde yönetim kurulu üyeleri kura ile belirlenir.

(7) Adaylar aldıkları oy sayısına göre sıralanarak, vakıf yönetim kurulunun asıl ve yedek

üyeleri düzenlenen seçim tutanağı ile belirlenir. Seçim tertip heyetince seçim sonuçları tutanağı

zabıt altına alınır.

(8) Seçimlerin güvenliği seçimin yapıldığı il valiliğince sağlanır. 

(9) Seçim işlemleri tamamlandıktan sonra yedi gün içinde, seçilenlerin isim listesi, 8 inci

ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartları taşıdıklarına dair belgeleri, T.C. kimlik numaraları,

adres beyanları ve seçim tutanağının bir sureti ve seçim tertip heyetince bölge müdürlüğüne

verilmesi ile seçim tertip heyetinin görevi sona erer.

(10) Seçim işlemleri, sonuçları ve seçilen kişiler ile ilgili itirazlar bölge müdürlüğüne

yapılır. Bölge müdürlüğünce yapılacak araştırma sonucunda, seçim sonuçlarına etki edecek
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şekilde mevzuata aykırı bir durum veya usulsüzlük tespit edilmesi halinde yedi gün içinde se-

çim yenilenir. 

(11) Seçimin mevzuata uygunluğunun tespiti halinde bölge müdürlüğünce, yeni seçilen

vakıf yönetim kurulu üyelerine yedi gün içinde yetki belgesi verilir.

(12) Vakıf yönetim kurulunun görev süresi, yetki belgesinin seçilen yönetim kurulu

üyelerine tebliğ tarihinden itibaren başlar. 

(13) Yetki belgesi alan vakıf yönetim kurulu yedi gün içinde vakfı eski yönetim kuru-

lundan tutanakla teslim alarak ilk toplantısını gerçekleştirir ve kendi içinde görev dağılımını

yapar. 

(14) Seçim giderleri ilgili vakfın bütçesinden karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstisna

MADDE 15- (1) Hastanesi olan cemaat vakıflarının yönetim kurullarının seçimlerine

ilişkin usul ve esaslar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Sağlık

Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda düzenlenen Yönetmelikle belirlenir. Bu vakıfların

yönetim kurulu seçimlerinin 31/12/2023 tarihine kadar sonuçlandırılması esastır.

İlk seçimler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte cemaat va-

kıflarının yönetim kurulları seçimlerine dair süreç başlar ve seçimler 31/12/2022 tarihine kadar

tamamlanır. 

Mevcut yönetim kurulu üyeleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan

cemaat vakfı yönetim kurulu üyelerinin görevleri yapılacak seçimler sonucu belirlenen yeni

yönetim kurulu göreve başlayana kadar devam eder.

Hastanesi olan vakıfların yönetim kurullarının görev süresi

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 15 inci maddede belirtilen Yönetmelik yürürlüğe girene kadar

bünyesinde hastanesi olan cemaat vakıflarında mevcut yönetim kurulları görevlerine devam

ederler.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.
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Erzurum Büyükşehir Belediyesinden:

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içe-

risinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile proje-
lendirmeye 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, 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin altıncı kısmının dör-
düncü bölüm hükümleri ile 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı
Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

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

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

zenlenen ve asansörün kayıt altına alındığını gösteren belgeyi,
b) Kanal kotu tutanağı: Pis su ve temiz su tesisatının şehir şebeke suyu ve kanalizasyon

ile bağlantısının nasıl kurulacağını belirten, ESKİ tarafından onaylanmış proje veya raporu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler

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

maddesine uyulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arsalara İlişkin Hükümler

Parsel büyüklükleri
MADDE 6- (1) İmar 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.
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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.
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 konulmadan, ifraz ve
tevhit işlemi yapılamaz.
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(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.

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

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

cilli imar parseli oluşması ve mülkiyet değişikliği olmaması halinde; yapılaşma için parselasyon
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 hiçbir cephesinde bodrum katlar hariç kat sayısı artırı-
lamaz. 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 su basman kotu dikkate alınır.
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Binalara kot verilmesine ilişkin esaslar
MADDE 10- (1) İmar planlarında aksine bir hüküm bulunmaması halinde yoldan kot-

landırma esastır.
(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 1.50 metre yükseklik ile başlayarak set teşkil eden parsellerde
kot; ilgili idarenin imar birimince yapı adasının tamamının, civarın karakterine ve silüete etki-
sine göre etüt edilerek ve set üzerindeki kotlar dikkate alınarak bu madde hükümleri çerçeve-
sinde belirlenir.

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

en yüksek tretuvar seviyesinden kot verilir.
(2) Tretuvar seviyesi, kırmızı kota göre belirlenen yol seviyesinin 0.18 metre üstü olarak

kabul edilir.
(3) Kotlandırma yapılması için yolun yapımının tamamlanmış olması veya yol 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 4.50 metreden aşağı olamaz. Son
kademenin 4.50 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.

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.
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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 rampası; istinat duvarı, korkuluk ve benzeri gerekli güvenlik tedbirleri
alınarak, rampanın başlangıç ve bitiş bölümlerindeki 2.00 metrelik kısmında %20 eğimi geç-
memek kaydıyla parsel sınırından itibaren başlatılabilir.

(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

(4) Yoldan kotlandırılan parsellerde, arka bahçe ve bodrum katlarda bina otoparkının
yapılmasının mümkün görüldüğü hallerde, bu otoparka giriş temin etmek üzere yan bahçelerin
gerekli istinat duvarları ve korkuluklar yapılarak güvenlik tedbirleri alınmak ve kazı halinde
açığa çıkabilecek bodrum katlar iskan edilmemek şartı ile tesviyesi mümkündür.

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 hiçbir 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 kat sayısı 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) Katlar alanı ve % 30 hesabına dahil olmayan alanlar;
1) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konu-

lan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yapılması zo-
runlu olan, korunumlu yada korunumsuz normal merdiven dışındaki yangın merdiveni ve ko-
runumlu koridorun asgari ölçülerdeki alanı ile yangın güvenlik holünün 6 m²’si,

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

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

düzenlenmesi zorunlu olan boşluklar,
5) Alışveriş merkezlerinde yapılan atrium boşluklarının her katta asgari ölçülerdeki ala-

nı, 
6) Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği ta-

şımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmayan, bahçe alanının %20’sini geç-
meyen pergola ve süs havuzu,

7) Çevre düzenlemesi ve güvenliği için yapılan bahçe ve istinat duvarı,
8) Giriş saçakları (markizler),
b) Bodrum katlarda yapıldığı takdirde, katlar alanı ve % 30 hesabına dahil olmayan

alanlar;
1) Zorunlu otopark alanları,
2) Sığınak, asansör boşlukları, merdivenler, bacalar, şaftlar, ışıklıklar, ısı ve tesisat alan-

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

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

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

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

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

avlular, iç bahçeler,
2) 6 m²’yi geçmeyen kontrol veya bekçi kulübeleri,
3) Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlarda yer alan, tek başına

bağımsız bölüm oluşturmayan, bağımsız bölüm net alanının %50’sini geçmeyen depo amaçlı
eklentiler,
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4) Asgari ölçülerdeki; asansör boşlukları, ışıklıklar, çöp ve atık ayrıştırma bacaları, hava
bacaları ve şaftların subasman seviyesinin üstündeki kısımları,

5) Binaya ait yağmur suyu toplama havuzu, evsel atık ve geri dönüşüm hazneleri,
6) Akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları hariç olmak üzere kanopiler ve arkatlar,
7) Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgâr kesici cam panellerle kapa-

tılmış olsa dahi açık oturma yerleri,
8) Bu Yönetmelik uyarınca yapılması zorunlu olan her bir kapıcı dairelerinin toplam

brüt 120 m²’si,
9) Atrium ve galeri boşlukları,
10) Ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilat,
11) Kapalı otopark alanları,
12) Bina için gerekli minimum sığınak alanı,
13) Yapı yüksekliği 60.50 metreden fazla olan binalar ile özelliği gereği tesisat katı

oluşturulması zorunlu binalarda sadece tesisat için oluşturulan tesisat katları,
14) 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,

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

16) Bağımsız bölüm net alanının %20’sini geçmemek kaydıyla, balkonların 1.5 metre
genişliğindeki kısımları ve açık çıkma şartlarını taşıyan kısımları,

17) Kat ve ara sahanlıkları dâhil açık veya kapalı merdiven evi, açık havuzlar, kameriye,
sundurma,

18) Mimari projesinde belirtilen ortak kullanım alanları,
19) 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,

20) Taşıyıcı sistemi kesme taş yığma bina olarak tasarlanan zemin dâhil 3 katı geçmeyen
geleneksel mimari öğeler barındıran binalarda, tasarım gereği taşıyıcı yığma taş iç duvarların
genişliği 12.50 cm’den fazla olan kısımları, taşıyıcı yığma taş dış duvarların genişliği 25 cm’den
fazla olan kısımları, bu yapıların statik tasarım gereği düşey taşıyıcılar da bulunabilen ve
bağımsız bölüm net alanının %20’sini geçmeyen balkonları, bu yapıların geleneksel mimari
öğesi olan; bahçe ile irtibatı olup gerektiğinde basamak ile çıkılan, binanın girişi ile beraber
ya da çıkma veya balkon altında yer alabilen, düşey taşıyıcılar ile desteklenen üst örtüye sahip
olabilen taşlık, dış sofa veya eyvan alanları,

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

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

olan bahçe mesafeleri en az 5.00 metredir.
b) Yan bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.
c) Arka bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.
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ç) Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bod-
rum katları da dâhil, dörtten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için 0.50 metre ar-
tırılır. Bu hüküm parsellerin park alanına komşu cephelerinde uygulanmaz.

d) Yan ve arka bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi o cephede kıs-
men veya tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalan katlar hariç diğer katların
toplam yüksekliğinin üçe bölünmesi ile bulunur. 2.50 metreyi aşan artık değerler 1 kat adedine
tekabül eder.

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

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

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

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

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

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

(3) Ön bahçe mesafesi 5.00 metreden az olmamak kaydıyla, bina zemin kat cephesinden
itibaren 2.00 metre dışında kalan kısım ön bahçede açık otopark yapılabilir.

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

a) Kameriye,
b) Pergola,
c) Süs havuzu,
ç) Çocuk bahçeleri,
d) Bina giriş köprüleri,
e) Oyun ve sportif amaçlı bahçe düzenlemeleri, 
yapılabilir.
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(5) Ön, yan ve arka bahçelerde güvenlik kulübesi yapılabilir.
(6) Konut, konut+ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor parsellerinin bahçe me-

safelerinde, binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın her 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 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 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.

(9) Trafo-jeneratör ve benzeri teknik üniteler, bulunduğu parseldeki yapıların ihtiyacını
karşılamak maksadıyla, yapının cephe aldığı ön bahçede olmaması, parsel sınırına 1.00 met-
reden fazla yaklaşmaması ve başka amaçla kullanılmaması şartıyla ilgili idaresinin uygun gör-
mesi halinde yapılabilir.

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,
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.

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, 

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 5.00 metre, asma katlı zemin katlarda 6.50 met-

re; diğer katlarda 4.00 metre,
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b) Ticaretin de yapılabildiği karma alanlarda; zemin katlarda 5.00 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 5.00 metre,

asma katlı zemin katlarda 6.50 metre, diğer katlarda 3.60 metre,
d) Konut bölgelerinde; geleneksel mimari öğeler barındıran ve taşıyıcı sistemi kesme

taş yığma bina olarak tasarlanan zemin dâhil 3 katı geçmeyen binalarda zemin ve normal kat-
larda 4.50 metre,

kabul edilerek mevcut teşekkül dikkate alınmak suretiyle idare onayı ile uygulama ya-
pılabilir.

(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 2.70 metreden az olamaz.

Yapı piyesleri ve ölçüleri
MADDE 29- (1) Her müstakil konutta en az aşağıdaki piyesler bulunur:
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(2) 3 veya daha az odalı konutlarda banyo/yıkanma yeri ile tuvalet aynı yerde düzen-
lenebilir.

(3) Hol ve koridor genişlikleri 1.10 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) Brüt alanı 500 m²’den daha büyük ticaret amaçlı bağımsız bölümlerde en az bir adet

tuvalet ve lavabo yapılması zorunludur.
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 tabii 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.
(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:
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(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.

(14) Bina girişinden uygun eğimle yapılamadığı durumlarda engelli rampaları korunaklı
olarak bodrum kattan yapılabilir.

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
gerekir. Merdiven evlerinin ışık almaması durumunda tüm katlarda olmak üzere şarjlı arma-
türler ile aydınlatma yapılması zorunludur. 

c) Yapıların bodrum katlarında ortak alan veya eklenti bulunmaması halinde merdiven-
lerin bodrum kata ulaştırılması zorunlu değildir. Bu durum bitişik nizam yapılaşma koşulu olan
yapılarda ise arka bahçeye mimari projede belirtilecek çıkışların sağlanması kaydıyla geçerlidir.
Yapıların merdivenlerinden en az birinin çatıya ulaştırılması yeterlidir.

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

d) 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.
(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.
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(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) 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.

(5) 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.

(6) 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.

(7) 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.

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

(9) 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 tuvalet ve koridor hariç tüm piyeslerde duman bacası yapılması
zorunludur.

(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 ayrılabilir. 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.
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(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. Bodrum katlarda ortak alanın bulunmadığı durumlar hariç, iskân edilen veya ba-
ğımsız bölüm bulunan bodrum katlar dâhil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda asansör
yapılması zorunludur. Daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilir.

(2) Tek asansörlü binalarda; asansör kabininin dar kenarı 1.20 metre ve alanı 1.80
m²’den, kapı net geçiş genişliği ise 0.90 metreden az olamaz. Asansör kapısının açıldığı sa-
hanlıkların genişliği, 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 zorunludur. Tek sayıda
asansör bulunması durumunda sayı bir alta yuvarlanır. TSE standartlarının bu fıkrada belirtilen
ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde; taban alanında yapılaşma hakkı 120 m²’nin altında
olan parseller ile tek bağımsız bölümlü müstakil konut binalarında TSE standartlarına uyul-
masına ilgili idaresi yetkilidir.

(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 20’den 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 gerekir.

(5) Uygulama imar planına göre 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 binaların bodrum katında ortak alan bulunmaması ha-
linde asansörün bodrum kata indirilmesi zorunlu değildir. Diğer durumlar için asansörlerin,
bodrum katlar dâhil tüm katlara hizmet vermesi zorunludur.
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(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.

(12) İskân aşamasında; yetkili asansör muayene kuruluşunca yapılan inceleme sonu-
cunda orta ve ağır kusurlu asansörlü yapılara iskân verilmez.

Akaryakıt servis istasyonları
MADDE 35- (1) Akaryakıt servis istasyonlarına ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yö-

netmeliğinin 35 inci maddesi uygulanır.
Su depoları
MADDE 36- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen,
a) Çok yüksek yapılarda 30 m3’ten,
b) Umumi binalar ve yüksek katlı yapılarda 15 m3’ten,
c) 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 bölüm için 3 m3 su deposu bulundurulması zorunlu
olup; sonraki artan her bağımsız bölüm için su deposu hacmi 0.50 m3 arttırılır. Su deposunun
hacminin daha fazla yapılmasında ilgili idaresi yetkilidir.

(3) Tüm binalarda cazibeli akımın mümkün olmadığı durumlarda hidrofor ve gerekli
teçhizat 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) Fosseptiklere ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 37 nci

maddesi uygulanır.
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.
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(5) Otopark rampası yan duvarları, rampa dış tarafındaki tabii zeminden en az 90 cm
yükseklikte olmalıdır. Bu yükseklik korkulukla da sağlanabilir.

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,
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 şarttır.
(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 yapılması halinde saçak ucundan, aksi halde son kat döşemesinin
bittiği noktadan hesaplanır. Çatılar dış parapet üzerine oturtulamaz.

(4) Bu maddeye göre hesap edilen azami mahya seviyesi aşılmamak şartıyla; bölgesel
ve iklimsel nedenlerden dolayı gizli dere olarak tasarlanan çatılarda, dış parapet yüksekliği en
fazla 1 metre olacak şekilde, son kat döşemesinin bittiği noktadan en az 0.50 metre içeri çekil-
mek suretiyle, 0.50 metreyi geçmeyen iç parapet üzerinden başlatılarak gizli dere uygulaması
yapılabilir. 

(5) Mahya yüksekliği 5.00 metreyi geçmemek kaydıyla; yapının bulunduğu yer ve et-
rafındaki mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak çatı tipini belirlemeye ilgili idaresi yetkilidir.

(6) 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 tesi-
satla ilgili hacimlerin, fotovoltaik panellerin (PV), güneş enerjili su ısıtıcılarının ve çatı pen-
cerelerinin 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 bölüm-
lerinin, çatı örtüsünü aşmasına da izin verilir. 
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(7) Teras çatılarda 1.30 metre parapet yapılabilir. Teras çatının kullanıma açık olması
durumunda 1.10 metre yüksekliğinde parapet veya parapet üzeri korkuluk yapılması zorunlu-
dur.

(8) 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.

(9) Çatı arasındaki mekânlarda, çatı eğimi içerisinde kalmak ve fonksiyonunu sağlamak
şartıyla asgari yükseklik şartı aranmaz.

(10) 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.

(11) 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.

(12) 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.

(13) Çatıda birden fazla bağımsız bölüme ait teras olması halinde; teraslar arasında gü-
venlik ve mahremiyetin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır. Ancak,  bodrum
hariç 2 katı geçmeyen binalarda çatıdaki değişik çözümlerin kabulünde ilgili idaresi yetkilidir.

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

(15) 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.

(16) Ön bahçesiz, yola cepheli inşa edilmiş mevcut halde bulunan binalarda, çatılarda
buz düşmesine karşı ilgili idaresince belirlenen çatı çözümleri yapılması zorunludur. 

(17) Bölgesel ve iklimsel şartlar nedeniyle; uygulama imar planına göre bina kat sayısı
5 kat ve üzeri yapılarda gizli dere veya teras çatı yapılması zorunludur. Bu maddenin uygula-
nacağı bölgenin seçiminde Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi yetkilidir.

(18) Bölgesel ve iklimsel şartlar nedeniyle; uygulama imar planına göre bina kat sayısı
5 kat altındaki yapılarda çatı uygulamasında oluk ve kar tutucu bulundurulması zorunludur.
Talep edilmesi durumunda uygulamalar on altıncı fıkraya göre yapılabilir. Bu maddenin uy-
gulanacağı bölgenin seçiminde Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi yetkilidir.

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.

Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                             18 Haziran 2022 – Sayı : 31870



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 güvenlik ve mahremiyetle ilgili tedbir
alınması koşuluyla yapılabilir.

(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.
Motif çıkmalar, açık ve kapalı çıkma önüne yapılacak ise motif çıkma da dâhil olmak üzere
çıkma genişliği birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde açıklanan hükümlere göre belirlenir.

(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.

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 cephenin en dış çıkmasından itiba-

ren 1.00 metreyi aşamaz. Saçak birleşim köşelerinde bu ölçü aranmaz.
(4) Daha önce yapılmış ve oluşumu tamamlanmış parsellerde saçakların parsel sınırını

taşması kazanılmış hak oluşturmadığı gibi yapılaşmamış diğer parseller için de herhangi bir
talep hakkı doğurmaz.

Bahçe duvarları
MADDE 43- (1) Bahçe duvarlarının yüksekliği; zemin katında dükkân yapılmasına

müsaade edilenler hariç binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde, yoldan kotlandırılan
binalarda kaldırım üst kotundan itibaren 1.00 metreyi, yoldan yüksek olup tabi zeminden kot-
landırılan binalarda ise parselin yol sınırındaki tabii zemin kotundan itibaren 1.00 metreyi, yol
cepheleri gerisinde ise 2.00 metreyi geçemez. Tek bağımsız bölümlü yapılarda yol tarafı cephe
hattı 1.50 metreyi aşamaz. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1.20 metreyi aşmayan parmaklık ya-
pılabilir.
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(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.

(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.

Kapıcı dairesi, bekçi odası ve kontrol kulübeleri 
MADDE 44- (1) Kapıcı dairesi ve bekçi odası yapılacak binalar:
a) Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 40’a kadar olan ve katı yakıt kullanan ka-

loriferli veya kalorifersiz binalar için bir adet kapıcı dairesi yapılabilir. Konut kullanımlı ba-
ğımsız bölüm sayısı 40’tan fazla olan ve katı yakıt kullanan kaloriferli 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 uygulanır, ancak bağımsız bölüm sa-
yısının 80’i aşması halinde ikinci bir kapıcı dairesi yapılır. Ayrıca, birden fazla yapının bulun-
duğu 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 adet, 150’den fazla olması halinde 2
adet kapıcı dairesi yapılması zorunludur. İlave her 150 daire için ek bir kapıcı dairesi yapılır.
Bağımsız bölüm sayısı 60’tan az olması halinde de bir adet kapıcı dairesi yapılabilir.

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 3.30 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 1.50 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 bu işletmelerin bünyesindeki teçhizatların ve maki-
nelerin bina taşıyıcı sistemine vereceği dinamik, statik yük etkileri ve ısı etkilerinin tespitinin
ilgili mühendislerce yapılarak uygunluk raporunun idareye sunulması kaydıyla 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. 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 gerekir.

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 tesis-

lerinde; kullanma alanı en az 3 m² olmak, 0.45 x 0.45 metre ebadında hava bacasıyla havalan-
dırılmak, bir ateş bacasıyla irtibatlandırılmak kaydıyla çay ocakları bağımsız bölüm olarak dü-
zenlenebilir. 

(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 ola-

rak;
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 madde-

si,
ğ) Muvakkat yapıya ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 61 inci madde-

si,
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 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı

yürütür.
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları

İzleme ve Değerlendirme Komitesi

GENELGE
2022/11

17 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2020/1)’DE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 22/2/2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2010/7)’İN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 
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Rekabet Kurumundan:

ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA DEVRALMALARIN HUKUKİ GEÇERLİLİK

KAZANABİLMELERİ İÇİN REKABET KURUMUNA YAPILACAK

ÖN BİLDİRİMLERDE VE İZİN BAŞVURULARINDA TAKİP

EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/2)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2022/3)

MADDE 1- 18/4/2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştir-

me Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapı-

lacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2013/2)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30 milyon” ibaresi “250

milyon” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ
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—— • ——
DÜZELTME

17/6/2022 tarihli ve 31869 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/06/2022 tarihli ve 11023 sayılı kararının 1 inci mad-

desinde yer alan “28/5/2015” ibaresi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/06/2022 tarihli

ve 58442176-823.02-473637 sayılı yazısına istinaden “28/5/2016” şeklinde değiştirilerek dü-

zeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 6948 

—— • —— 
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 7059 
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İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7062 

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

 
 7063 
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İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6955 

—— • —— 
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7031 

—— • —— 
İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6954 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7053 

—— • —— 
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7054 

—— • —— 
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7035 
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İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6947 

—— • —— 
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7029 

—— • —— 
İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7025 
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İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7016 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7017 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7018 
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İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7019 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7020 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7021 
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Edirne 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7156 

—— • —— 
Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7146 

—— • —— 
Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7155 
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Bodrum 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

S.  

NO 
ESAS NO KARAR NO 

KARAR  

TARİHİ 
SANIK BABA ADI DOĞUM YERİ-TARİHİ SUÇ HÜKÜM 

1 2021/651 2021/726 27.12.2021 

OSMAN GAZİ 

KOPARAN  

TC: 49438434032 

MUSTAFA KONYA-01/04/1983 

5237 sayılı T.C.K.’ nun 142/2-e 

maddesinde belirtilen; Bilişim 

Sistemlerinin Kullanılması 

Suretiyle Hırsızlık 

YETKİSİZLİK 

Yukarıda açık kimliği yazılı SANIK adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade 
edildiği ve yapılan araştırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat 
Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince hakkında verilen hükmün Resmî Gazete’de ilanen 
tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince Resmî Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten 
itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu 
ilanen tebliğ olunur. 
 7114 

—— • —— 
Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7120 

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

 
 7119 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi 

Daire Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Veri Depolama Sistemi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

ve DELL-EMC, NETAPP, PURE STORAGE, HPE ve HITACHI markalarından birine uygun 

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

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, markası, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 30.06.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve DELL-EMC, NETAPP, PURE STORAGE, HPE ve 

HITACHI markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 7096/1-1 
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380 ADET 400 LİTRE KAPASİTELİ SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÜZERİ MAVİ  

BOYALI METAL ÇÖP KONTEYNERİ (SIFIR ATIK GERİ DÖNÜŞÜM UYUMLU)  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Aksaray Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyacı 380 adet 400 litre 

kapasiteli sıcak daldırma galvanizli üzeri mavi boyalı metal çöp konteyneri (sıfır atık geri 

dönüşüm uyumlu), Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü 

ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman 

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların şartname bedelini (130.-TL) Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

2. Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 30.06.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir 

5. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSUM4ES313 

 7161/1-1 
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MADENCİ ÇİZMESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Madenci Çizmesi Temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 
İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 97 - 0372 259 1900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : hasan.gumus@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
 Dosya No : 2231207 
 İKN : 2022 / 597985 
a) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - 13.283 Çift 
b) Teslim Yeri /  
   İşin Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makine 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 
Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarları / 
ZONGULDAK 

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

ç) Teslim Tarihi/İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim 
gününde teslim edilecektir 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı 
     Bülent Ecevit Caddesi No: 125 / ZONGULDAK 
b) Tarih ve Saati : 18.07.2022- 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
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6.1.  Firmalar teklifleri ile birlikte 1 çift numune, uzun konçlu çizmelere ilişkin tasarım ve 
kategoriyi içeren güncel (vizeli)TS EN ISO 20345 veya EN ISO 20345 Standardına Uygunluk 
Belgesi ile 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT Tip İnceleme Sertifikasının aslını, aslı 
yerine ihaleden önce İdare tarafından görülerek “aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama 
gelecek şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini tekliflerine 
ekleyeceklerdir. Bu belgelerde, teklif edilen çizme modelinin ismi geçmelidir. İstekli firmalar 
TURKAK onaylı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi teklifleri ekinde vereceklerdir. 
İstekliler teklif ekinde çizmeler için, riskli kimyasallar içermeyen ve zararlı kimyasal salınımında 
bulunmadığına dair 1907/2006 EC Yönetmeliğine göre REACH Sertifikasını veya beyanını 
teklifleri ekinde vereceklerdir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve ürün bilgi formlarını 
teklifleri ekinde vereceklerdir. 

6.2.  Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB 
ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif edenler lehine fiyat 
avantajı uygulaması yapıldıktan sonra en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 
(yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgelerini sunması 
zorunludur. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 6893/1-1 
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MADENCİ ELBİSESİ VE YEDEK PANTOLON ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Madenci Elbisesi ve Yedek Pantolon Temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 97 - 0372 259 1900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : hasan.gumus@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
 Dosya No : 2231208 
 İKN : 2022 / 598102 
a) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - 2 Kalem 
b) Teslim Yeri /  
    İşin Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makine 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 
Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarları/ 
ZONGULDAK 

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

ç) Teslim Tarihi/İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim 
gününde teslim edilecektir 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı 
     Bülent Ecevit Caddesi No: 125 / ZONGULDAK 
b) Tarih ve Saati : 01.08.2022 - 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1.  Firmalar teklifleri ile birlikte 1’er adet numune ve İstekli firma; bu ihale için kumaşı 

başka bir firmadan temin edecekse teklifinde bu durumu beyan edecek ve tedarikçi firmayla 
yaptığı sözleşmeyi (Sözleşmede kumaşın marka ve menşei ile tedarikçi firmanın isim, adres ve 
telefon numarası belirtilecek ve bu şartnamede belirtilen kumaşa ait tüm teknik özelliklerin 
(Tablo-2) sağlanacağı taahhüt edilecektir.) ve TURKAK onaylı TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistem Belgesini(aslı veya noter suretini) teklifiyle birlikte verecektir. Bu madde hükümlerini 
sağlamayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların toplamda en 
düşük olanıdır. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 6894/1-1 
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TAMİR VE BAKIM HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünden: 

Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğünde bulunan DE 24000 tipi dizel ana 

hat lokomotiflerine ait PA4 V 185 tipi dizel motor üzerinde bulunan arızalı (112 adet) silindir 

başlıklarının (Teknik Şartnameye göre) tamir ve bakım hizmeti satın alınacaktır. 

İhale Kayıt No : 2022/606623 

İdarenin: 

a) Adresi: Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge 

Müdürlüğü Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü Ali 

Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/3 Gar/ 

AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 51 

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

1-İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atölye 

Müdürlüğünde bulunan DE 24000 tipi dizel ana hat lokomotiflerine ait PA4 V 185 tipi dizel 

motor üzerinde bulunan arızalı (112 adet) silindir başlıklarının (Teknik Şartnameye göre) tamir ve 

bakım hizmeti alım işi. 

2-Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

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

belirtilmiştir. 

3-Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü Teknik 

Hizmetler Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 30/06/2022 günü saat 10:30’a kadar 

verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4-İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü 

Gar/AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD 

Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar 

Veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZİRAAT BANKASI TR24 

0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - 

T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 no.lu hesaplara yatırılması ve 

makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının 

içerisinde sunulması gereklidir. 

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

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

tabi değildir. 

 6962/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 
SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış 
Komisyonu Başkanlığından:  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (“Fon”) kayyım olarak atandığı Aynes Gıda Sanayi 
ve Ticaret AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve 
satışına karar verilen  “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 6758 sayılı Olağanüstü Hal 
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi 
Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı 
zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi 
yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa 
çıkarılmıştır. 

MALİK 
Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI  
“Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malik”e ait “Şartname” ekinde detay 

bilgileri belirtilen mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşmaktadır. 
MUHAMMEN BEDEL  
“Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 785.500.000- 

(Yediyüzseksenbeşmilyonbeşyüzbin) TL’dir. 
TEMİNAT  
İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 78.550.000- 

(Yetmişsekizmilyonbeşyüzellibin) TL’dir. Teminat olarak; (a) nakit, (b) teminat mektubu ya da  
(c) T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller 
sunulabilecektir.  

(a)Teminatın nakit olarak sunulması halinde; “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent 
Şubesi nezdindeki IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına “Aynes Gıda 
Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. 

(b)Teminatın teminat mektubu olarak sunulması halinde; teminatın 5411 sayılı Kanun’un 
3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat 
mektubu olması gerekmektedir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, 
denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak 
kabul edilmeyecektir. 

(c)Teminatın T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz 
Tahviller olarak sunulması halinde; teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet 
Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede 
tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin sunulması gerekmektedir.  

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 
“Şartname”de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya 

olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ve Rekabet Kurumu 
zarfı ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 25.07.2022 tarihi saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na 
kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi 
verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ  
İhale 26.07.2022 tarihinde, saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 
tekliflerin açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 
Liste”) oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI  
1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, 
doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3. Kayyımlık görevinin devam etmesi kaydıyla, 6758 sayılı Kanun ile yasalaşan 674 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi “Fon”a devredilen Şirketler ile 
“Fon”un kayyım olduğu Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında 
bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve 
tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar. 

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler.  
İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu”nun Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde 

bedelsiz olarak görülebilir ya da bedeli mukabilinde onaylı nüshası satın alınabilir. “Satış 
Komisyonu” onayını taşıyan “İhale Şartnamesi”ni satın almak isteyenlerin, “Fon”un T.C. Ziraat 
Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL 
hesabına 30.000-(Otuzbin) TL’yi “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” 
açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.  

“İhale Şartnamesi”ni satın alanlar, “İhale Şartnamesi” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup 
olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda 
bulunmakla yükümlüdür. Yatırılan “İhale Şartnamesi” bedeli hiçbir suretle iade edilmez. 

“İhale Süreci”ne başvurmak isteyenlerin “İhale Şartnamesi” satın almaları gerekmekte 
olup, satın alınan “İhale Şartnamesi” her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanarak idari zarfla 
verilecek olan diğer belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir.  

Bilgi Odası kullanımı ve Tesis Ziyareti 22.06.2022 / 24.07.2022 tarihleri arasında 
yapılabilecektir. Bilgi odası kullanımı ve tesis ziyaretinde bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış 
Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat edebilirler.  

“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 60.000 (Altmışbin) TL’yi “Aynes Gıda Ticari 
ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması ile yatırarak 
dekont aslı ile imzaladıkları “Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden teslim 
etmeleri ve “Şartname” satın almış olmaları şartıyla “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 
ile ilgili elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren uzaktan erişimli Bilgi Odasından ve 
Tesis Ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti ve bilgi odası 
kullanımı için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
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artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. En yüksek teklifin 
muhammen bedelin altında kalması halinde “Kurul”; açık artırma aşamasına katılan “Teklif 
Sahibi” sayısının 3 ya da daha az olması halinde hepsiyle, açık artırma aşamasına katılan “Teklif 
Sahibi” sayısının 3’den fazla olması halinde ise en yüksek ilk üç teklifi veren “Teklif Sahibi” ile 
ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak 
Türk Lirası cinsinden verilecektir.  

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 
29.07.2022 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul 
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları 

başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin  “Kurul” tarafından onaylanma 
tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı 
Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne 
aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması 
şartıyla, “İhale Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir.  

5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi, 6758 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci 
fıkrası ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesinde düzenlenen 
şartlara uygun olmayan müracaatlar “Fon” tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR  
1- “İhale Şartnamesi”nde belirtilen şekilde “İhale Bedeli” ve %18 oranında KDV, ihale 

sonucunun “İhaleyi Kazanan”a bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen şekilde ve 
sürede Türk Lirası cinsinden ödenecektir. 

2- İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır.  

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4- “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer ve varlıklar 
üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 25.07.2022 tarihine kadar sıra cetveline 
esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir.  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No: 143   
34394 Esentepe – İstanbul 
Tel :  0 212 340 18 15 
 0 212 340 24 29 
 0 212 340 20 59 
 0 212 340 22 58 
 0 212 340 20 40 
 0 212 340 14 87 
 0 212 340 20 57 
 7142/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 
SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 
Satış Komisyonu Başkanlığından:  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (“Fon”) kayyım olarak atandığı E Data Elektronik 
Sanayi ve Ticaret AŞ ve R2 Servis Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Teknolojiler Sanayi ve 
Ticaret AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve 
satışına karar verilen E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 6758 sayılı Olağanüstü Hal 
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi 
Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı 
zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi 
yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa 
çıkarılmıştır. 

MALİKLER 
1. E Data Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ 
2. R2 Servis Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Teknolojiler Sanayi ve Ticaret AŞ 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI  
“E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malikler”e ait; “Şartname” ekinde 

detay bilgileri belirtilen mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşmaktadır. 
MUHAMMEN BEDEL  
"E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 111.000.000- 

(Yüzonbirmilyon) TL’dir. 
TEMİNAT  
İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 11.100.000- 

(Onbirmilyonyüzbin) TL’dir. Teminat olarak; (a) nakit, (b) teminat mektubu ya da (c) T.C. Devlet 
Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir.  

a.Teminatın nakit olarak sunulması halinde; “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent 
Şubesi nezdindeki IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına “E Data-R2 
Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. 

b.Teminatın teminat mektubu olarak sunulması halinde; teminatın 5411 sayılı Kanun’un 
3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat 
mektubu olması gerekmektedir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, 
denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak 
kabul edilmeyecektir. 

c.Teminatın T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz 
Tahviller olarak sunulması halinde; teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet 
Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede 
tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin sunulması gerekmektedir.  

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 
“Şartname”de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya 

olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ve Rekabet Kurumu 
zarfı ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 25.07.2022 tarihinde saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na 
kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi 
verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.  
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İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ  
İhale 26.07.2022 tarihinde, saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 
tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 
Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI  
1.“Yönetmelik”in 12. maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale 

işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu 
kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan veya 
dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2.Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden 
fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3.Kayyımlık görevinin devam etmesi kaydıyla, 6758 sayılı Kanun ile yasalaşan 674 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi “Fon”a devredilen Şirketler ile 
“Fon”un kayyım olduğu Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında 
bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve 
tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar. 

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.  
İNCELEME 
 “Şartname” “Satış Komisyonu”nun Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde 

bedelsiz olarak görülebilir ya da bedeli mukabilinde onaylı nüshası satın alınabilir. “Satış 
Komisyonu” onayını taşıyan “İhale Şartnamesi”ni satın almak isteyenlerin “Fon”un T.C. Ziraat 
Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL 
hesabına 10.000- (Onbin) TL’yi “E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname 
Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri 
gerekmektedir.  

 “İhale Şartnamesi”ni satın alanlar, “İhale Şartnamesi” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz 
olup olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı 
beyanda bulunmakla yükümlüdür. Yatırılan “İhale Şartnamesi” bedeli hiçbir suretle iade edilmez. 

“İhale Süreci”ne başvurmak isteyenlerin “İhale Şartnamesi” satın almaları gerekmekte 
olup, satın alınan “İhale Şartnamesi” her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanarak idari zarfla 
verilecek olan diğer belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. 

Bilgi Odası kullanımı ve Tesis Ziyareti 22.06.2022 / 24.07.2022 tarihleri arasında 
yapılabilecektir. Bilgi odası kullanımı ve tesis ziyaretinde bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış 
Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat edebilirler.  

“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 20.000.- (Yirmibin) TL’yi “E Data-R2 Servis 
Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması ile 
yatırarak dekont aslı ile imzaladıkları “Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden 
teslim etmeleri ve “Şartname” satın almış olmaları şartıyla tesis ziyaretinden ve “E Data-R2 
Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile elektronik ortamda hazırlanan bilgileri içeren uzaktan 
erişimli Bilgi Odasından yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti ve bilgi odası 
kullanımı için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
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artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. En yüksek teklifin 
muhammen bedelin altında kalması halinde “Kurul”; açık artırma aşamasına katılan “Teklif 
Sahibi” sayısının 3 ya da daha az olması halinde hepsiyle, açık artırma aşamasına katılan “Teklif 
Sahibi” sayısının 3’den fazla olması halinde ise en yüksek ilk üç teklifi veren “Teklif Sahibi” ile 
ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak 
Türk Lirası cinsinden verilecektir.  

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık,                                                                                                          
29.07.2022 tarihinde saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul 
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 

25. maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin  “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar 
“Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı Kanunun 20. 
maddesinin 2. fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya 
irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla, “İhale 
Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir.  

5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi, 6758 sayılı Kanunun 20. maddesinin 2. fıkrası ve 
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25. maddesinde düzenlenen şartlara uygun 
olmayan müracaatlar Fon tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR 
1.“İhale Şartnamesi”nde belirtilen şekilde “İhale Bedeli” ve %18 oranında KDV, ihale 

sonucunun “İhaleyi Kazanan”a bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen şekilde ve 
sürede Türk Lirası cinsinden ödenecektir. 

2.İşbu ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır.  

3.“Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4.“E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar 
üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 25.07.2022 tarihine kadar sıra cetveline 
esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5.İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir.  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No: 143 
34394 Esentepe – İstanbul 
Tel : 0 212 340 20 59 

0 212 340 24 29 
0 212 340 18 15 
0 212 340 20 40 
0 212 340 20 57 

 7143/1-1 
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1 ADET BRONKOSKOPİ SİMÜLATÖR SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  
1 Adet Bronkoskopi Simülatör Sistemi Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2022/608232 
1- İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 
c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Bronkoskopi Simülatör Sistemi Alımı 
b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 
c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 24.06.2022 Cuma günü saat 14.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
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4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 
c) İstekli 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. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 
olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H.Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR 
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü 
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 
satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 24.06.2022 Cuma günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

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- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
    6916/1-1 
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AKARYAKIT +LPG SATIŞ İSTASYONU KİRAYA VERİLECEKTİR 
Muğla İli Ula Belediye Başkanlığından: 
1- Ula Belediye Başkanlığından, aşağıda Mahallesi, adresi, kullanım amacı, kira süreleri 

ve tahmin edilen aylık kira bedeli yazılı belediyemize ait taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 45. 
maddesi gereğince kiraya verilecektir. 

2- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde 
görülebilir. 

3- İhale 29.06.2022 tarihinde Nail Çakırhan Toplantı salonunda saat 14:00 da başlayıp 
aşağıdaki sıra ile devam edecektir. 

4- Akaryakıt+LPG satış istasyonun tahmin edilen aylık kira bedeli ve geçici teminat 
miktarları aşağıya çıkartılmıştır. (2 yıllık kira bedeli peşin alınacaktır.) 

5- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
• A) Mesleki ve Teknik Yeterlilik Belgeleri 
• 1) İstekli Gerçek Kişi ise; 
• a)  Türkiye’de kanuni ikametgâhının olması 
• b)  Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, (Türkiye’de tebligat için adres gösterecektir.) 
• c)  İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname. 
• ç)  Nüfus cüzdanı fotokopisi 
• d)  Şartname alındısına ilişkin makbuz 
• e)  İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz 

veya limit dahilinde banka teminat mektubu, 
• f)  İhale konusu yerin görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı 
• 2)  İstekli Tüzel Kişi ise; 
• a)  Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

• b)  Tüzel kişi olması halinde kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

• c)  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri, 

• ç)  Ortak girişim olarak ihaleye katılınamaz. 
• d)  Tüzel kişilerin, Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi. 
• 3)  Diğer Hususlar 
• a)  İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı 

idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine 
ekleyebilirler. 

• b)  İstekliler adına ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri 
vermesi. 

• c)  İhaleye katılacaklardan ihale doküman bedeli olarak 500,00-TL. (Beşyüz Türk 
Lirası) Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırıldığına ilişkin makbuzu ihale teklif zarfında 
sunacaklardır. 

• ç)  İş bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi. 
Muhammen bedelin %3 ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 
yatırıldığına ilişkin makbuz örneği veya banka teminat mektubu, 
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• d)  Gerçek ve Tüzel kişilerin ihaleye katılabilmesi için; Mali Hizmetler Müdürlüğünden 
ilan tarihi itibari ile alınmış Ula Belediyesine borcu olmadığına dair belgeyi sunmaları 
gerekmektedir. 

• e)  Teklif sahibinin Bayisi olduğu Ana Dağıtım ve Pazarlama kuruluşundan/ 
kuruluşlarından alınmış Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair 
Bayilik Sözleşmesini (Aslı veya noter tasdikli sureti veya idarece aslı görülmüştür şerhi taşıyan 
örneğini teklif dosyasında sunacaktır.) 

• f)  İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş 
İstasyonlu Bayilik Belgesinin/Belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslı görülmüştür 
şerhi taşıyan örneğini teklifleri ile birlikte sunmaları gerektiği, 

• g)  İsteklilerin ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldan beri ihale konusu işle ilgili 
aralıksız faaliyet gösterdiklerine dair belgeleri (Ticaret Sicil Gazetesi, bayilik belgeleri, lisans 
belgeleri) sunması gerekmektedir. 

• ğ)  İsteklilerin bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun EPDK 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2021 yılı Aralık ayı petrol piyasası sektör verilerine göre en 
fazla akaryakıt satış verilerine göre toplam Pazar payı oranı sıralamasında ilk 5 (Beş) kuruluş 
arasında yer alması gerekmekte olup bu husus ihale komisyonunca EPDK Aralık ayı raporu 
verilerine göre tespit edilecektir. 

• B) Mali ve Ekonomik Yeterlilik Belgeleri 
• 1) Bilanço veya eşdeğer belgeler 
• (1) İsteklinin bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin 

yapıldığı yıldan önceki yıla ait yayınlanması zorunlu olan yılsonu bilançosunun veya gerekli 
bölümlerinin veya eşdeğer belgelerin, 

• a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,50 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.) 

• b)  Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak 
oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,25 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

• c)  Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hak ediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

• (2) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait 
belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

• (3) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre 
takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi 
esas alınır. 

• (4) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren 
bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. md.; 
mülga ibare: 13.06.2019-30800 R.G./2. md., yürürlük: 23.06.2019) yeminli mali müşavir veya 
serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı 
ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren 
bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 
tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

• 2) İş hacmini gösteren belgeler 
• (1) İsteklilerin iş hacmini gösteren belgelerini sunması gerekmektedir; 
• a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 
• b) (Değişik bent: 13.06.2019-30800 R.G./3. md.; yürürlük: 23.06.2019) satış ile ilgili 

ciro tutarını gösteren belgenin, her ikisinin de idarelerce istenilmektedir. 
• (2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 
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• (3) (Değişik fıkra: 13.06.2019-30800 R.G./3. md.; yürürlük: 23.06.2019) satış işleri ile 
ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur. 

• (4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış 
iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. 

• (5) (Değişik fıkra: 13.06.2019-30800 R.G./3. md.; yürürlük: 23.06.2019) Hizmet işleri 
ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet 
işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı 
dikkate alınır. 

• (6) Kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. 
Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

• (7) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı 
hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır. 

• (8) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin (Ek ibare: 12/06/2015- 
29384 R.G./1. md.; mülga ibare: 13.06.2019-30800 R.G./3. md., yürürlük: 23.06.2019) yeminli 
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması 
zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve 
bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

• 3) Bankalardan temin edilecek belgeler 
• (1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka 

referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren 
bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra 
düzenlenmiş olması zorunludur. 

• (2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre 
belirlenir: 

• a) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da 
birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

• (3) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 
müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki 
yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 

• İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil 
göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun 
sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir. 

6- İhaleye katılacak olan iştirakçilerin yukarıda yazılı belgeleri 28/06/2022 tarihi saat 
17:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. Bu tarih ve saatten sonraki 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

S. 
NO 

İHALE TARİHİ/ 
SAATİ ADRESİ 

Mevcut 
Kullanıldığı 

Durum 

Kullanım 
Şekli ve 
Süresi 

MUHAMMEN 
BEDELİ Aylık/TL 

(İki yıllık peşin 
KDV DAHİL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

BEDELİ/TL 

1 29.06.2022/14:00 

Köprübaşı 
Mahallesi Kavacık 

Mevkii 50K-2D 
Pafta 102 Ada 4 
Parsel üzerindeki 
Akaryakıt +LPG 

istasyonu 

Akaryakıt 
+LPG satış 
istasyonu 

Akaryakıt 
+LPG satış 
istasyonu 

60.000,00/Yıllık 108.000,00 
TL 

İlanen duyurulur.  6782/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Gerede Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 29/06/2022 

Saati 14:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yeri E-SATIŞ 

 

Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici Teminat 

TL Adet m3/Ster/K 

1 Muhtelif 
2.Sn.Nb.Kl. 

Göknar Tomruk 
 1021 426.86 7 1.700,00 21.768,00 

2 
ÇAPAKLI 

SD. 

2.Sn.Ub.Kl. 

Karaçam 

Tomruk 

 123 85.636 1 1.700,00 4.367,00 

3 Muhtelif 
2.Sn.Ub.Kl. 

Göknar Tomruk 
 3433 2059.229 20 1.800,00 111.197, 00 

4 Muhtelif 
2.Sn.Ub.İn. 

Göknar Tomruk 
 1106 361.764 6 1.700,00 18.449,00 

5 Muhtelif 
2.Sn. Göknar 

Maden Direk 
 3893 331.757 6 1.600,00 15.924,00 

6 
ÇAPAKLI 

SD. 

3.Sn.Kb.Kl. 

Göknar Tomruk 
 63 12.508 2 1.200,00 450,00 

7 Muhtelif 
3.Sn.Nb.Kl. 

Göknar Tomruk 
 2456 876.448 14 1.300,00 34.182,00 

8 Muhtelif 
3.Sn.Nb.İn. 

Göknar Tomruk 
 9648 1772.817 29 1.200,00 63.821,00 

9 Muhtelif 
3.Sn.Ub.Kl. 

Göknar Tomruk 
 194 107.257 2 1.400,00 4.505,00 

10 Muhtelif 
3.Sn.Ub.İn. 

Göknar Tomruk 
 416 137.074 2 1.300,00 5.346,00 

11 
MERKEZ 

DEPO SD. 

Sarıçam 

Kağıtlık Odun 

(m3) 

 173 16.92 1 950,00 482,00 

12 Muhtelif 
Göknar Kağıtlık 

Odun (m3) 
 3330 359.897 7 950,00 10.256,00 

TOPLAM 2585 6548.167 97 16.800,00 290.747,00 
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1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 97 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az % 3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 25'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.  
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no:  
Adres : Demirciler Mah. D - 100 Karayolu Yanı Gerede / BOLU  
Telefon : 0(374) 311 6011 
Fax No : 0(374) 311 6672 
    6900/1-1 
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DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 
SATILACAKTIR 

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Isparta OBM // İşletme Müdürlüğü: Gölhisar OİM 
İhale Tarihi : 29.06.2022 // İhale Saati: 10:00 

Sıra 
No 

Şefliği Cinsi Bölme No P. No Adet m³/Ster 
Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat TL 

1 
TEFENNİ 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
230 114 2306 1166,263   1.600,00 55.981,00 

2 
TEFENNİ 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
213/288 118 2186 1350,241   1.730,00 70.078,00 

3 
GÖLOVA 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
174/175/176 324 10025 1534,59   1.000,00 46.038,00 

4 
GÖLOVA 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
170/169/146/ 

145/144 
325 1759 700,842   1.550,00 32.589,00 

5 
GÖLOVA 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
129/130/150/ 
151/152/153 

326 5039 1025,842   1.300,00 40.008,00 

6 
GÖLOVA 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
173/147 327 5068 988,736   1.300,00 38.561,00 

7 
İBECİK 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
110/111/112 328 7600 771,107      435,00 10.063,00 

8 
İBECİK 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
102 329 1990 1560,476   1.500,00 70.221,00 

9 
İBECİK 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
11/12 330 1714 1107,57   1.550,00 51.502,00 

10 
İBECİK 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
10/9/8/37/39/ 331 552 470,785     960,00 13.559,00 

TOPLAM 38239 10.676.452 12.925,00 428.600,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 
adreslerinden temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR 3300 0100 0455 
3393 8140 5001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

4) TEFENNİ OİŞ 114 ve 118 nolu partiler ışık kesim sahasıdır. İşe 01.09.2022 tarihi 
itibariyle başlanacak olup saha teslimi satışla birlikte yapılacaktır. 

İrtibat İçin: 
Adres : Fatih Mah. Cumhuriyet Cad. No: 56 Gölhisar/BURDUR 
Telefon : 0(248) 411 30 23 
Fax No : 0(248) 411 56 72 
      6369/2-1 
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DÜZELTME İLANI 

Antalya İli Alanya Belediye Başkanlığından: 

16.06.2022 tarih ve 31868 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmaz kiraya (Sınırlı Ayni Hak 

Tesisi) verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Artırma 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. İlanımız aşağıdaki tabloda olduğu gibi düzeltilmiştir. 

1- Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale 

saatleri tablodadır. 

S. 

No 

Taş. 

m²’si 

İhaleye Konu 

Taşınmazın 

Adresi 

Kira 

Süresi 

(Yıl) 

Yıllık Kira 

Bedeli ₺ 

Toplam Kira 

Bedeli ₺ 

Geçici 

Teminat 

₺ 

Cayma 

Tazminatı 

₺ 

İhale 

Saati 

1 
75,43 

ha 

Asmaca 

Mahallesi 

Alanya Şehir 

Ormanı D Tipi 

Mesire Alanı 

(Macera 

Parkı) 

10 
1.000.000-

+KDV 

10.000.000-

+KDV 
300.000- 1.000.000- 11:00 

2- İhale 30/06/2022 tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır. 

3.1.  Gerçek Kişilerden:  

a) Nüfus cüzdanı sureti,  

b) İkametgâh İlmühaberi,  

c) Geçici ve Cayma Tazminatı 

d) Sabıka Kaydı,  

e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin 

vekâletnamesi,  

f) İmza Sirküsü,  

g) Oda Kaydı,  

h) Vergi Kaydı,  

ı) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan 

Borcu Yoktur yazısı. 
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i) Açık Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dokümanının) satış bedelinin 

ödenmesine müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi” 

3.2.  Tüzel Kişilerden:  

a) Yetki Belgesini  

b) Tebligat için Adres Beyanı (Telefon. Faks ve Elektronik posta adresi)  

c) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı suretlerini  

d) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin 

vekâletnamesini  

e) Geçici Teminat ve Cayma tazminatı  

f) Ticaret Sicil Gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu 

şekilde olacak) tasdikli olarak,  

g) Yetkilinin İmza Sirküsü,  

h) Şirket Yetkilisinin Sabıka Kaydını,  

ı) Oda kaydı,  

j) Vergi kaydı,  

k) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan 

Borcu Yoktur yazısı.  

l) Açık Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dokümanının) satış bedelinin 

ödenmesine müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi” 

3.3.  Ortak girişim olması halin de ortak girişimi oluşturacak gerçek veya. Tüzel kişilerin 

Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır. 

3.4.  Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi ve Oda Kaydı istenmez 

4- Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve 

istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin 

imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir. 

5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 

6- İhaleye girecekler Geçici Teminatı ve Cayma Tazminatını yatırıp istenen evrakları 

29.06.2022 günü Saat: 16,00' ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim 

edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 250,00.₺ -(KDV dâhil)’dir. 

7- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İLAN OLUNUR. 7171/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

15.06.2022 tarih ve 31867 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Tıp 

Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı ile Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Doçent kadrolarının 

Bölüm isimleri sehven Dahili Tıp Bilimleri olarak yazılmış olup, Bölüm isimleri aşağıdaki 

şekilde düzeltilmiştir.  

TIP FAKÜLTESİ 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü 

Biyokimya Anabilim Dalı 
Doçent 1 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Doçentlik 

unvanını Tıbbi Biyokimya Bilim alanında 

almış olmak. Uyku apne sendromu üzerine 

çalışmaları olmak. 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü 

Histoloji ve Embriyoloji 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Histoloji ve Embriyoloji 

Bilim alanında almış olmak. Lenfoid sistem, 

göz ve iyon kanalları üzerine çalışmaları 

olmak. 

İlan olunur. 7080/1-1 

—— • —— 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

13/06/2022 tarihli ve 31865 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Öğretim Elemanı Alım ilanında Genel Şartların 3 üncü maddesi aşağıda belirtildiği şekilde 

düzeltilmiştir. 

3- Öğretim Görevlileri için; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’in 6/4’üncü maddesine göre Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 

bir puan almış olmak gerekir. 

İlan olunur. 7182/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7129/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7130/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7157/1-1 
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Millî Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7148/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 6940/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 6941/1-1 
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Gelir İdaresi Başkanlığından: 

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 
I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda belirtilen yerlere atanmak üzere, 650 (altı yüz elli) 

Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

ATAMA YAPILACAK YERLER 
KONTENJAN TOPLAM 

İLİ İLÇESİ 

ANTALYA 

MERKEZ 17 

50 

AKSEKİ  1 
ALANYA 3 
DEMRE  1 
ELMALI 2 
FİNİKE  2 
GAZİPAŞA  4 
KAŞ  6 
KEMER 2 
KORKUTELİ 4 
MANAVGAT 4 
SERİK 4 

BURSA 

MERKEZ 36 

70 

BÜYÜKORHAN  2 
GEMLİK 3 
HARMANCIK  1 
İNEGÖL 15 
İZNİK 2 
KARACABEY 3 
KELES  1 
MUDANYA 2 
MUSTAFAKEMALPAŞA 1 
ORHANELİ  1 
YENİŞEHİR 3 

GAZİANTEP 

MERKEZ 50 

65 

ARABAN  1 
İSLAHİYE 3 
KARKAMIŞ 1 
NİZİP 5 
NURDAĞI  2 
OĞUZELİ  1 
YAVUZELİ 2 

İSTANBUL MERKEZ 100 100 
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İZMİR 

MERKEZ 14 

25 

BAYINDIR 1 
ÇEŞME 2 
KINIK 1 
KİRAZ 2 
ÖDEMİŞ 3 
SELÇUK 1 
TİRE 1 

KOCAELİ MERKEZ 20 
55 GEBZE 35 

KONYA 

MERKEZ 12 

60 

AKŞEHİR 4 
BEYŞEHİR 5 
CİHANBEYLİ 8 
ÇUMRA 4 
EREĞLİ 4 
ILGIN 7 
KARAPINAR 6 
KULU 6 
SEYDİŞEHİR 4 

MARDİN 
MERKEZ 3 

20 KIZILTEPE 10 
NUSAYBİN 7 

MUĞLA 

MERKEZ 5 

35 
BODRUM 15 
MARMARİS 5 
MİLAS 5 
YATAĞAN 5 

SAMSUN 

AYVACIK  1 

20 

BAFRA 3 
ÇARŞAMBA 3 
HAVZA 2 
KAVAK  1 
LADİK  1 
TERME 4 
VEZİRKÖPRÜ  4 
YAKAKENT  1 

ŞANLIURFA 

MERKEZ 25 

70 

AKÇAKALE  2 
BİRECİK 7 
BOZOVA  1 
CEYLANPINAR  3 
HALFETİ 1 
HARRAN  3 
HİLVAN  3 
SİVEREK 11 
SURUÇ 7 
VİRANŞEHİR 7 
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TEKİRDAĞ 

MERKEZ 10 

70 

ÇERKEZKÖY 10 
ÇORLU 30 
HAYRABOLU 5 
KAPAKLI 4 
MALKARA 2 
MARMARAEREĞLİSİ  2 
MURATLI 2 
ŞARKÖY 5 

ZONGULDAK 
MERKEZ 6 

10 ALAPLI 2 
GÖKÇEBEY 2 

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebileceklerdir. 
İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, 
tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek 
zorundadırlar. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. Adayların, tercih 
ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı 
sıralamasına göre tespit edilecektir. 

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam 
kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) 
P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına 
çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday 
sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

II - SINAV TARİHİ VE YERİ 
- Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da 

yapılacaktır. 
- Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava 

gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet 
sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. 

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel 

şartları taşımak, 
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve 

idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık 
fakültelerden birini bitirmiş olmak, 

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 
tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), 

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak, 
- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının 

birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak, 
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak. 
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IV - SINAV BAŞVURUSU 
- Başvurular, 21 Haziran 2022 Salı günü başlayıp, 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 

17.30'da sona erecektir. 
- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt 

olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle 
yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer 
almaktadır.  

- Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.  
V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 
- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 
- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda 

yer verilmiştir. 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi; 
Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, 

Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas 
Hukuku (Genel Hükümler). 

İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, 
Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar. 

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları. 
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali 

Tablolar Analizi, Ticari Hesap. 
VI - DEĞERLENDİRME 
- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan 

adaylardan; yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en 
yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki 
katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü 
sınava çağrılacaktır. 

- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 
- Sözlü sınav, adayların;  
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
- Adaylar, kurul tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) 

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. 
- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. 
- Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav 

puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. 
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- Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlamak 
suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday 
belirlenir.  

- Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında ilan edilen yerlerdeki kadronun %25’ ine 
kadar yedek aday belirlenir.  

- Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle 
oluşturulacaktır.  

- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması 
halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) P48 
puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. 

- Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav 
tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik 
teşkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması 
yapılan yedek adayların hakları sona erer. 

- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya 
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 
- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler, 

Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) duyurulacaktır. 
- Giriş sınavında başarılı olan asil ve yedek adaylar Başkanlık internet sitesinde 

duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilecek ve atamaya esas belgeleri 
teslim etmeleri istenecektir. 

- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren beş iş günü 
içerisinde dilekçe ile sınav kuruluna itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç 
ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir. 

VIII - DİĞER HUSUSLAR 
- Giriş sınavının yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” 

düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak 
kazanan adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır.  

- Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası 
ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya 
kullanım süresi dolmamış pasaport belgelerinden en az birini yanlarında bulundurmaları 
gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili 
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

- Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, 
cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu 
bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların 
durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 
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- Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu 
yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında 
yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz 
bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir. 

- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav 
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

- Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan 
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre 
içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve 
başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

- Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları 
yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır. 

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, 
atama işleminden sarfınazar edenler (atama işleminden sarfınazar edenlerin tekrar atanma 
talebinde bulunmaları halinde talepleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler, memurluğa 
alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanlar ile 
göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerlerine, Gelir İdaresi 
Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınmak 
suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren iki yılı aşmamak kaydıyla aynı yer için 
hazırlanan yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. 
Atama yapılacak bir yer için hazırlanmış listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak 
atamalarda dikkate alınır. 

- Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen 
çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi 
doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri 
ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi 
tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 
tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer 
Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır.  

- Ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları,  5 yıllık süre zarfında atandıkları yerin 
dışında başka bir yerde (atanılan yerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez birimleri 
hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler. 

- Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzman 
yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirme talepleri, 
Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan 
kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz. 

İlan olunur. 
 7128/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
167 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin 
(b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 
suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 96 Büro Personeli, 6 Bahçıvan ve 65 
Temizlik Personeli alımı yapılacaktır. 

1. GENEL ŞARTLAR 
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki 

genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır: 
1. Türk Vatandaşı olmak, 
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
2- KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ 

PERSONEL DAĞILIMI İLE ARANACAK ŞARTLAR 
A) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-1) 
Bu pozisyonda 51 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro 

Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis 
Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi Önlisans 
programlarının birinden mezun olmak,  

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (51): Adana (1), Aksaray (1), Amasya (1), 

Antalya (1), Aydın (1), Balıkesir (1), Batman (1), Bilecik (2), Bitlis (1), Burdur (1), Bursa (1), 
Çorum (1), Edirne (1), Erzurum (1), Iğdır (1), İstanbul (20), Kütahya (1), Kahramanmaraş (1), 
Mardin (5), Muğla (1), Muş (1), Rize (1), Samsun (1), Sivas (1), Tunceli (1), Yozgat (1), 
Zonguldak (1) 
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B) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-2) 
Bu pozisyonda 2 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Medya ve İletişim, Sosyal Medya Uzmanlığı, Sosyal Medya Yöneticiliği Önlisans 

programlarının birinden mezun olmak.  
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (2): İstanbul 
C) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-3) 
Bu pozisyonda 3 sözleşmeli personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, 

Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri 
ve Yönetimi, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Önlisans programlarının birinden mezun 
olmak.  

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (3): Ankara (1), İstanbul (2) 
D) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-4) 
Bu pozisyonda 9 sözleşmeli personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim ve 

Halkla İlişkiler Önlisans programlarının birinden mezun olmak.  
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
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5- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (9): İstanbul 
E) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-5) 
Bu pozisyonda 9 sözleşmeli personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümlerinden ya 
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (9): İstanbul 
F) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-6) 
Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:  
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz 
Dilbilimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun 
olmak, 

2-Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde İngilizce YDS belgesine 
sahip olmak (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış) veya buna denk kabul edilen ve 
uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) bir belgeye sahip 
olmak. 

3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

4- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

5- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
6- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): İstanbul 
G) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-7) 
Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır.  
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Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arap Dili ve Edebiyatı, 

Arapça Mütercim ve Tercümanlık, Mütercim-Tercümanlık (Arapça) bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun 
olmak, 

2- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde Arapça YDS belgesine 
sahip olmak (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış) veya buna denk kabul edilen ve 
uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. 

3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

4- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

5- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
6- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): İstanbul 
H) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-8) 
Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Fars Dili ve Edebiyatı, 

Farsça Mütercim ve Tercümanlık, Mütercim-Tercümanlık (Farsça) bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun 
olmak, 

2- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde Farsça YDS belgesine sahip 
olmak (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış) veya buna denk kabul edilen ve 
uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. 

3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

4- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

5- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
6- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): İstanbul 
I) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-9) 
Bu pozisyonda 10 sözleşmeli personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve 

İdari Bilimler, İşletme, İktisat Fakültelerinin bölümlerinden ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 
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2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (10): İstanbul 
İ) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-10) 
Bu pozisyonda 2 sözleşmeli personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İstatistik bölümünden ya da 

buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): Ankara (1), İstanbul (1) 
J) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-11) 
Bu pozisyonda 2 sözleşmeli personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Tarih bölümünden ya da 

buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (2): İstanbul 
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K) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-12) 
Bu pozisyonda 2 sözleşmeli personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Türk Dili ve Edebiyatı 

bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (2): İstanbul 
L) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-13) 
Bu pozisyonda 2 sözleşmeli personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Muhasebe ve Finans 

Yönetimi bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki 
öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (2): İstanbul 
M) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-14) 
Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Grafik Tasarımı 

bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): İstanbul 
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N) BAHÇIVAN (BHCVN-1) 
Bu pozisyonda 4 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:  
1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümünden 

mezun olmak  
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 55 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3-Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (4): İstanbul 
O) BAHÇIVAN (BHCVN-2) 
Bu pozisyonda 2 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:  
1- Tarım/Ziraat Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu olmak. 
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu 
olmaları gerekmektedir. 

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (2): İstanbul 
Ö) TEMİZLİK PERSONELİ (TMZ) 
Bu pozisyonda 65 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak. 
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

3- En az fiilen 6 ay temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak 
“9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)”, “9112.06 Temizlik Görevlisi” meslek kodlarını 
gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü) 

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek Kontenjan (65): İstanbul 
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3. DİĞER HUSUSLAR 
1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu 
sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.) 

2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya 
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, 
yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya 
çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.  İdare 
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, 
sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir. 

3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru 
alınmayacaktır. 

4. Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih 
ettikleri İl ve/veya İlçelere yapılacaktır.  

4. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
1. Başvurular elektronik ortamda 22/06/2022-/30/06/2022 tarihleri arasında alınacaktır. 

Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 
başvurularını gerçekleştirecektir. 

2. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda 
bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya 
nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

4. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir.  

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi 

tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır. 

2. Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon 
olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon 
sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.  

3. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday 
belirlenecektir.  

4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan 
tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. 

5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları 
hakkında işlem yapılmayacaktır. 

6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet 
sitesinde ilan edilecektir. 

İlanen duyurulur. 
 7125/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 

 
 6970/1-1 

  

 



18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 

 
 6972/1-1 
 
 

  

 



18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 

 

 



18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 

 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 

 
 6985/1-1 

  

 



18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6971/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 

 
 6992/1-1 

 



18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 

 



18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 

 



18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 217 

 



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 

 



18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 

 



18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 

 



18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 

 



18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 225 

 



Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 

 



18 Haziran 2022 – Sayı : 31870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227 

 

 



Sayfa : 228 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2022 – Sayı : 31870

Sayfa

1
3

8

10
10

11
14
30
60
65

92

93

93
94

126
127
128

130

131

140

141
150
179

213

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/304,

305)
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
–– Gelir İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin

Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
–– Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
–– Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği
–– Erzurum Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

GENELGE
–– Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile İlgili 2022/11

Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/7)’in Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Tebliğ
–– 2022 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2022 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2022 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet

Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul
ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (No: 2022/3)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 2, 4 ve 7. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DÜZELTME: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/06/2022 Tarihli ve 11023 Sayılı
Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


