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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİ PLANLAMA VE ÇOCUK BAKIM 

KURULUŞLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, haklarında korunma veya bakım tedbir kararı

bulunan 0-18 yaş arası çocuklar ile korunma veya bakım tedbir kararı devam eden 18 yaş üzeri
gençlerin temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaç-
larını belirleyerek gerekli mesleki müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dön-
melerini veya bir sonraki sosyal hizmet modeline hazır hale gelmelerini sağlamak amacıyla
açılan Bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşlarının ve hizmet birimlerinin çalışma usul ve esas-
ları ile hizmet standartlarının belirlenmesidir. 

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Ka-

nununun 3 üncü, 21 inci, 22 nci ve 24 üncü maddelerine, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk
Koruma Kanunu, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 65 inci
ve 69 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Aile odaklı hizmetler: Sosyal ve ekonomik destek ile aile yanında bakım, koruyucu

aile ve evlat edindirme hizmetlerini,
b) Bakan: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanını,
c) Bakanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,
ç) Bakım personeli: Çocukların gelişiminden ve bakımından sorumlu personeli,
d) Bakım standartları: Çocuk koruma ve bakım hizmetlerinin kalitesini güvence altına

almak amacıyla Bakanlık tarafından belirlenen hizmet standartlarını,
e) Bakım zinciri: Çocuk bakım kuruluşlarının ilin veya bölgenin kapasite gereksinimleri

ile çocukların yaşlarına, cinsiyetlerine veya psikososyal destek ihtiyaçlarına göre bölgesel ola-
rak planlanmasını,

f) Bilişim sistemi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kullanılan veri siste-
mini,

g) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış bireyi,
ğ) Çocuk bakım kuruluşları: Korunma ihtiyacı olan çocukların bakım ve barınma ihti-

yacının karşılandığı ev tipi sosyal hizmet birimlerinden olan çocuk evlerinin bağlı olduğu çocuk
evleri koordinasyon merkezleri ile aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet
biriminden oluşan ve çocukların psikososyal ihtiyacına veya suça sürüklenme durumuna göre
ihtisaslaştırılan çocuk evleri sitelerini,

h) Çocuk evleri: Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı, mesken ni-
teliğindeki yatılı ev tipi sosyal hizmet birimlerini,

ı) Çocuk evleri koordinasyon merkezi: Çocuk evlerinin illerde planlanmasını, açılış ve
işleyişine ilişkin her türlü işlem ile harcamaların yapılmasını, takibini, denetlenmesini, çocuk
evine kabulü yapılacak çocukların belirlenmesi ve uyumuna yönelik çalışmalar ile çocuk evleri
arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan merkezi,
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i) Çocuk evleri sitesi: Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı
yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan kuruluşu,

j) Çocuk koruma ilk müdahale ve değerlendirme işlemleri: Korunma ihtiyacı olan ve
Bakanlık tarafından gözetim altına alınan çocuklar hakkında yapılan ilk değerlendirme hiz-
metleri ile uygun hizmet modeli belirleninceye kadar veya çocukların yasal temsilcilerine teslim
edilmelerine kadar geçen sürede barınma ve temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik
işlemleri, 

k) Çocuk temsilcisi: Kuruluşlarda verilen hizmetlerin verimini artırmak ve çocukların
hizmete ve yönetime katılımlarını sağlamak amacı ile kendi aralarında yılda bir kez yapılan
seçimle yetki verilen çocuğu,

l) Genç: Korunma veya bakım tedbiri kararı devam eden 18 ila 25 yaş aralığında olan
bireyi,

m) Genel Müdürlük: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
n) Grup/ev sorumlusu: Hizmet birimine veya çocuk bakım kuruluşuna kabul edilen her

bir çocuğun uyumunu sağlamak, takibini yapmak, uygulama ve mesleki çalışma planlarını psi-
kososyal destek programı çerçevesinde hazırlayarak yürütmek, vaka sunumu yapmak, çocuğun
aile ilişkilerini, sosyalleşme ve yaşam becerilerini, öz bakım ve özgüven yeterliliğini geliştir-
mek, eğitimini yönlendirmek, desteklemek ve çocuğun aldığı sağlık hizmetlerinin sonuçlarını
izlemek konularında sorumlu sosyal çalışma görevlisini,

o) Harcama belgesi: Ödemeler ve harcamalarda 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetme-
liğinde belirtilen fatura veya fatura yerine geçen belgeleri,

ö) Hizmet birimi: Sosyal Hizmetler Kanununa göre faaliyet gösteren ve korunma ihti-
yacı içerisindeki çocuklara uygun sosyal hizmet modellerini uygulayan Bakanlığa bağlı birim-
leri,

p) Hizmet bölgesi: Çocuk bakım kuruluşları arasında bakım zinciri oluşturacak şekilde
bir veya birden fazla ilin dâhil olduğu bölgeyi,

r) Hizmet içi eğitim: Yıllık eğitim planı kapsamında personelin eğitimi amacıyla dü-
zenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile konferans, panel, sempozyum, forum, tartış-
ma, staj, araştırma, inceleme ve uygulama gezileri gibi çalışmaları,

s) İhtisaslaşma: Çocuk bakım kuruluşlarının, çocukların özel surette korunmaları ama-
cıyla yaş ve cinsiyet durumları ile psikososyal ihtiyaçlarına ve ilk kabul işlemlerine yönelik
yapılandırılmasını,

ş) İl değerlendirme kurulu: Bakanlığın görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde ko-
runma ihtiyacı olan çocuklar hakkında tedbirlere ve hizmet modellerine karar vermek ya da
daha önce mesleki çalışmalar sonucunda verilmiş kararlara yapılmış itirazları görüşmek üzere
il müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kurulu,

t) İl Müdürü: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünü,
u) İl Müdürlüğü: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü,
ü) İşlemi devam eden çocuk: Bakım tedbiri altında iken hizmet modeli değişikliği süreci

devam eden ve fiilen kuruluşta kalmayan çocuğu,
v) Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi

ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu, 
y) Kurul: İl değerlendirme kurulunu,
z) Kuruluş koordinasyon komisyonu: Çocuk bakım kuruluşlarında, kuruluş müdürü

başkanlığında oluşturulan ve ayda bir toplanarak çocuklara ilişkin çalışmaları planlayan ko-
misyonu,

aa) Mahkeme: Çocuk Koruma Kanununa göre yetkili ve görevli mahkemeyi,
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bb) Mesleki çalışma: Belirli bir alanda eğitim alan ve bu eğitim sonucu bir mesleği icra
edenlerin mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yöntemleri kullanarak gerçekleştirdiği çalış-
maları,

cc) Misafir çocuk: Sınav, kardeş ziyareti, sosyal, sportif ve kültürel etkinlik ile tedavi
gibi nedenlerle geçici bir süre farklı bir hizmet kuruluşunda kalması gereken çocukları,

çç) Nakil: Hakkında korunma ve bakım tedbiri uygulanan çocukların il içinde veya il
dışında hizmet değişikliği ile ilgili olarak yapılan işlemi,

dd) Psikososyal destek hizmeti: Çocukların bireysel farklılıkları ile ihtiyaçları dikkate
alınarak oluşturulan ve psikososyal destek programı çerçevesinde yürütülen mesleki müdahale
süreçlerini,

ee) Psikososyal destek programı: Çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate
alınarak olumlu tutum ve davranış değişikliği oluşturulmasına, olumsuz yaşam deneyimlerin-
den kaynaklanan örselenmeyi veya davranış bozukluklarının ortadan kaldırılmasına, aile ve
sosyal çevre ile uyum sağlamasına yönelik hazırlanan veya hazırlattırılan programı,

ff) Refakatsiz çocuk: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre sorumlu bir
kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da örf ve âdet gereği kendisinden sorumlu
bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra
refakatsiz kalan çocuğu,

gg) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji,
çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren
kurumlardan mezun meslek mensuplarını,

ğğ) Sosyal inceleme raporu: Bireyin engel veya yoksunluk nedeniyle benliği, ailesi
veya toplum ile bozulan ilişkilerini onarma sürecinde yapılması gereken mesleki çalışma, alın-
ması gereken tedbir veya uygulanması gereken sosyoekonomik desteklerin, sosyal çalışma gö-
revlisi tarafından, bütüncül ve bağımsız bir değerlendirme ile belirlendiği raporu,

hh) Suç mağduru çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin kendisine karşı
işlenmesi sonucu mağdur olan çocuğu,

ıı) Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası
ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında gü-
venlik tedbirine karar verilen çocuğu, 

ii) Tertip: Hakkında bakım tedbiri veya korunma kararı alınmış çocukların ilk defa yatılı
bir sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilmesi işlemini,

jj) Uygulama planı: Sunulan hizmetlerin planlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağ-
lamak amacıyla hazırlanan bireyselleştirilmiş planı,

kk) Vaka değerlendirme komisyonu: Çocukların bireysel olarak ele alındığı, çocuğa
ilişkin yapılan çalışmaların, uygulanan programların ve psikososyal destek sürecinin işleyişinin
değerlendirildiği komisyonu,

ifade eder. 
Genel esaslar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Çocuk Koruma Kanununun 4 üncü

maddesinde sayılan temel ilkelere bağlı olarak;
a) Çocuklara ilişkin kararlarda çocuğun yüksek yararının gözetilmesi ve haklarının gü-

vence altına alınması,
b) Çocukların güvenliği için gereken tüm tedbirlerin alınması,
c) Çocukların özel hayatının gizliliğine ve mahremiyetinin korunmasına yönelik gerekli

tedbirlerin alınması,
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ç) Çocuklarla ilgili yapılacak tüm çalışmalarda; çocuğun durumu, yaşı, cinsiyeti, gelişim
özellikleri, ihtiyaçları, ilgileri, istekleri, yetenekleri ve varsa engellilik hallerinin göz önünde
bulundurulması, 

d) Çocuklara öncelikle ailesinin yanında bakılması, aileleri ile olan ilişkilerinin korun-
ması ve güçlendirilmesi, mümkün olmayan hallerde öncelikle diğer aile odaklı sosyal hizmet
modellerinden yararlandırılması, 

e) Çocuklarla ilgili yürütülen işlemler hakkında, yasal bir engel bulunmuyorsa, çocuğun
ailesinin ve yakınlarının bilgilendirilmesi ve katılımlarının sağlanması, 

f) Çocukların günlük yaşam sürecine katılımlarının sağlanarak aile ortamına en yakın
koşulların oluşturulması,

g) Çocukların ilgi, yetenek ve becerilerinin keşfi, bireysel gelişimlerinin desteklenmesi,
her çocuk için bireyselleştirilmiş uygulama planının hazırlanması ve uygulanması, çocukların
sonraki yaşamlarına hazırlanması yönünde gerekli çalışmaların yapılması, toplum içinde iz-
lenmesi, desteklenmesi ve ihtiyaç duydukları rehberlik hizmeti çalışmalarının gerçekleştiril-
mesi,

ğ) Çocukla ilgili tutulan kayıt ve raporlarda sade, açık ve anlaşılır ifadelerin kullanıl-
masına dikkat edilmesi, verilerin kayıt altına alınması, bilişim sistemine işlenmesi, istatistiki
çalışmaların yapılması ve raporlanması,

h) Çocuklara verilen hizmetlerin Bakanlık tarafından belirlenen standartlara uygun ola-
rak yürütülmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, denetlenmesi ve sürekli geliştirilmesi,

ı) Çocukla ilgili karar alma süreçlerine çocuğun ve ailesinin katılımının sağlanması,
esastır.

İKİNCİ BÖLÜM
Çocuk Bakım Kuruluşlarının Planlanması, Açılışı, Yapısı, İşleyişi, Kapanışı 

ve Personele İlişkin Hükümler

Kuruluşların planlanması, hizmet bölgesi, bakım zinciri ve ihtisaslaşma
MADDE 5- (1) Kuruluş bakımına alınan çocukların sosyal çevrelerine en yakın yerde

bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla Bakanlıkça çocuk kuruluşları arasında bakım zinciri
oluşturacak şekilde bir veya birden fazla ilin dâhil olduğu hizmet bölgeleri oluşturulur.

(2) Hizmet bölgesi içinde ilin veya bölgenin kapasite gereksinimleri ve çocukların yaş
ve cinsiyet durumları ile psikososyal destek ihtiyaçlarına uygun şekilde çocuk bakım kuruluş-
larının yeniden planlanması ile bakım zinciri oluşturulur.

(3) Bakanlıkça belirlenecek ihtisas alanlarında, ülke genelinde veya bir ya da birden
fazla hizmet bölgesini kapsayacak şekilde, bakım zinciri dışında kuruluş oluşturulabilir.

(4) Hizmet bölgesi, bakım zinciri ve ihtisaslaşma alanlarına ilişkin usul ve esaslar Ba-
kanlıkça belirlenir.

Yönetim ve planlama
MADDE 6- (1) İl müdürlükleri her yılın mayıs ayı sonuna kadar ilin mevcut durumuna

ve ihtiyaçlarına ilişkin yönetim sürecini değerlendirerek bir sonraki yıla ilişkin hazırladıkları
planları Bakanlığa gönderir. Planda;

a) İçinde bulunulan yıla ve bir önceki yıla ait sosyal hizmet modellerine ilişkin ekono-
mik destek, koruyucu aile, evlat edindirme, ilk kabul, alınan koruyucu ve destekleyici tedbirler,
sosyal inceleme, aileye dönüş istatistikleri ile bütçe, satın alma, eğitim, sosyal faaliyet, personel,
kapasite ve altyapı gerçekleşme verileri,

b) Bir sonraki yıla ait;
1) Ödenek ihtiyaçlarına ilişkin bütçe tahmini,
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2) Satın alma işlemlerine ilişkin ihalelerin aylık planlaması (araç, mamul yemek ve di-
ğer ihaleler),

3) Kuruluşların mevcut kapasitelerinin değerlendirilmesi,
4) Personel ihtiyacının değerlendirilmesi ve planlaması,
5) Hizmette kullanılacak araç ve şoför ihtiyacının belirlenmesi, planlaması ve bütçe-

lendirilmesi,
6) Kuruluşlar bazında hizmet içi eğitim ve mesleki eğitim ile sosyal etkinlik faaliyetleri

ve diğer projelerin planlanması ve bütçelendirilmesi,
7) Sosyal hizmet modellerine ilişkin ekonomik destek, koruyucu aile, evlat edindirme,

ilk kabul, koruyucu ve destekleyici tedbirler, sosyal inceleme ve aileye dönüş,
hedefleri yer alır.
(2) Bakanlığa mayıs ayı sonuna kadar gelen raporlar Genel Müdürlükçe konsolide edilir.

Cari yılı bütçe plan takvimi başlangıcına kadar planlamalar hazırlanır.
Planlama ve açılış işlemleri
MADDE 7- (1) Bakanlığın geliştirdiği stratejik plan ve politikalar doğrultusunda il mü-

dürlüğünce hazırlanan ve valilikçe uygun bulunan bir sonraki yıla ait proje, yatırım veya kira-
lama teklifleri ihtiyaç analiziyle birlikte her yılın haziran ayında Bakanlığa gönderilir.

(2) Bakanlıkça mali yılı bütçe ödenekleri de göz önünde bulundurularak yapılan de-
ğerlendirme sonucunda uygun bulunan teklifler için açılış ön izin onayı verilir. Ön izin onayında
kuruluşun veya hizmet biriminin özellikleri, kapasitesi, açılması planlanan tarih aralığı ve per-
sonel durumu belirtilir. 

(3) Çocuk bakım kuruluşlarının açılış ön izin onayında belirtilen tarih aralığı sonu esas
alınarak İl Müdürlüğü tarafından açılış için gerekli işlemler tamamlanır. Alınacak Bakanlık
onayı ile kuruluş hizmete açılır.

(4) Ön izin onayında belirtilen tarih aralığı sonu itibarıyla açılış işlemleri tamamlana-
mayan kuruluş veya hizmet birimine ilişkin gerekçeli rapor İl Müdürlüğünce Bakanlığa bildi-
rilir. Gerekçesi uygun değerlendirilen raporlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere kuru-
luşun açılış ön izin onayı en fazla 3 ay süreyle uzatılabilir. Bu süre sonunda kullanılmayan
veya gerekçesi uygun görülmeyen ön izin onayları iptal edilmiş sayılır.

(5) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde resen açılış ön izin onayı vererek bu yetki doğ-
rultusunda, çocuk bakım kuruluşunun belirli bir süre içinde kurulması için illere talimat vere-
bilir.

Çocuk bakım kuruluşları ve kapasite  
MADDE 8- (1) Çocuk bakım kuruluşları; korunma ihtiyacı olan çocukların bakım ve

barınma ihtiyacının karşılandığı ev tipi sosyal hizmet birimlerinden olan çocuk evlerinin bağlı
olduğu çocuk evleri koordinasyon merkezleri ile aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi
sosyal hizmet biriminden oluşan ve çocukların psikososyal ihtiyacına göre ihtisaslaştırılan ço-
cuk evleri siteleridir.

(2) Çocuk evi en fazla yedi çocuk için hizmete açılır, açılışta eksik kalan kapasite takip
eden süreçte tamamlanır. Çocukların kardeş olması durumunda, hizmeti aksatmayacak şekilde,
kapasite sınırı aranmaz. 

(3) Çocuk evleri sitesinde her bir evin kapasitesi en fazla on çocuğa hizmet verilecek
şekilde çocukların yaş, cinsiyet ve gelişim özelliklerine göre belirlenir. 

(4) Gebelik durumu veya bebeği olan ergenler için açılan kuruluşlarda bebek sayısı
kapasiteye dâhil edilir.
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Yetki değişiklik işlemleri 
MADDE 9- (1) Çocuk bakım kuruluşları ve hizmet birimleri açılışında verilen personel

yetki durumu ve sayısında yapılacak değişiklik ile adres, cinsiyet grubu, ihtisas, isim, kapasite,
fonksiyon değişikliği ve kira yetkisinin verilmesi, yenilenmesi ile kaldırılması işlemleri Ba-
kanlık tarafından gerçekleştirilir.

(2) Adres değişikliği işlemleri; binanın fiziksel ve çevresel koşullarından kaynaklanan
riskler, kiralanan binalarda kira sözleşmesinden doğan uyuşmazlık ya da kira sözleşmesinin
sona ermesi gibi nedenlerle yapılabilir.

Kapanış işlemleri 
MADDE 10- (1) Çocuk bakım kuruluşları ve hizmet birimlerinin kapatılması; valilik

tarafından hazırlanan gerekçeli rapor doğrultusunda ve valiliğin teklifi üzerine veya resen Ba-
kanlık onayı ile gerçekleştirilir. Kapatma onayı verilenlerin tasfiye işlemleri il müdürlüğünce
yerine getirilir.

Çocuk bakım kuruluşlarının yapısı ve işleyişi 
MADDE 11- (1) Çocuk bakım kuruluşlarında, Bakanlık tarafından oluşturulan stan-

dartlar dâhilinde, idari ve mesleki birimler ile ihtiyaç duyulan diğer birimler veya bölümler
bulunur. Çocuk bakım kuruluşlarının yapısı, işleyişi ve ihtisaslaşma durumuna göre bulunması
gerekli birimler ve bölümler mevcut durum ile bütçe imkânları göz önünde bulundurularak
Bakanlıkça belirlenir. 

(2) Hizmet alanları, ev ortamına uygun şekilde tefriş edilir. Çocukların yaşlarına ve
özelliklerine uygun olarak düzenlenmiş, birlikte vakit geçirebilecekleri, etkileşimde bulunabi-
lecekleri, etkinlik yapabilecekleri, ders çalışabilecekleri ve günlük paylaşımda bulunabilecek-
leri, kütüphane, çalışma odası, salon ile günlük ihtiyaçlarına yönelik mutfak, yatak odaları,
banyo, tuvalet ve ihtiyaç duyulan diğer bölümler bulunur. 

(3) Çocukların yaşam alanları, verilen hizmetin özelliği ve gelişimsel ihtiyaçları dikkate
alınarak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri şekilde düzenlenir.

(4) Çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak olumlu tutum ve dav-
ranış değişikliği oluşturmaya, yaşam becerilerini geliştirmeye, hayata hazırlamaya, eğitimlerini
desteklemeye, aile ve sosyal çevresi ile uyum sağlamasına yönelik psikososyal destek programı
uygulanır. 

(5) Hizmetin sürekliliği ve evlerde güvenliğin sağlanması amacıyla, özel hayatın giz-
liliği ilkesi ihlâl edilmeden, merkezi bir güvenlik kamera sistemi kurulur. 

(6) Hizmetler yirmi dört saat esasına göre yürütülür.
(7) Mesleki çalışmaların ve sağlık çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütülmesi

amacıyla sosyal servis ve sağlık servisi oluşturulur.
(8) İhtisaslaştırılan bakım kuruluşlarında;
a) Çocuğun bireysel özelliklerine ve durumuna uygun olarak üç aylık, altı aylık veya

bir yıllık psikososyal destek programları uygulanır. İhtiyaç halinde kuruluş koordinasyon ko-
misyonunun teklifi ve il değerlendirme kurulunun kararı doğrultusunda bu programın süresi
uzatılabilir.

b) Çocukların psikososyal ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çocuk kabulü ya-
pılması esastır. 

Kuruluş komisyonları
MADDE 12- (1) Çocuk bakım kuruluşlarında kuruluş koordinasyon komisyonu ile va-

ka değerlendirme komisyonu olmak üzere iki komisyon oluşturulur.
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(2) Kuruluş koordinasyon komisyonu; kuruluş müdürü başkanlığında, müdür yardım-
cısı, sosyal çalışma görevlisi ile gereken durumlarda çağırılmak üzere çocuk temsilcisinden
oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, vekili komisyona başkanlık eder. İhtiyaç duyulması
halinde diğer personel de toplantıya çağrılır. Komisyon en az üç üyenin katılımı ile ayda bir
ve gerekli hallerde müdürün davetiyle toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit ol-
ması halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir. 

(3) Kuruluş koordinasyon komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Çocuk bakım kuruluşunun amaçlarını ve hedeflerini belirlemek, yıllık çalışma prog-

ramını hazırlamak, uygulamaları izlemek, sonuçları üç ayda bir değerlendirmek ve iyileştir-
meler için alınması gereken tedbirleri belirlemek. 

b) Çocukların eğitimi, katılacakları kurslar, tercih edecekleri iş ve meslek alanlarıyla
ilgili değerlendirmeler yapmak ve kararlar almak.

c) Çocuk temsilcisi tarafından iletilen görüş ve talepleri değerlendirmek. 
ç) Akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri planlamak, uygulama so-

nuçlarını değerlendirmek.
d) Çocukların ödüllendirilmesi veya sınırlandırılması ile ilgili teklifleri ve çocuk üze-

rindeki etkilerini değerlendirmek ve verilen kararı il müdürünün onayına sunmak. 
e) Çocuğun izinli gideceği adrese ulaşımında refakatçi olacak kişi hakkında velisi ya

da vasisi tarafından yapılan yazılı talepleri karara bağlamak.  
f) 15 yaş ve üstü ergin olmayan çocuğun izinde bulunacağı adrese refakatsiz gidebilmesi

için velisi ya da vasisi tarafından bildirilen yazılı talepleri karara bağlamak. 
g) Çocukların aileleri ile sağlıklı ilişkiler kurmaları, geliştirmeleri ve toplum içinde des-

teklenmeleri amacıyla çalışmalarda bulunmak.
ğ) Çocuklarla ilgili vaka değerlendirme toplantıları düzenlemek. 
h) İzinli ve izinsiz ayrılan çocukların durumlarını değerlendirmek. 
ı) Çocuklar hakkında tedbir kararlarının alınmasına, kaldırılmasına veya değiştirilme-

sine yönelik değerlendirme yapmak ve il değerlendirme kuruluna sunmak.
i) Çocukların nakil durumunu değerlendirmek ve il değerlendirme kuruluna sunmak.
j) Çocuklar hakkında hazırlanan bireysel uygulama planı çerçevesinde, çocukların bi-

reysel ve gelişimsel özellikleri, ihtiyaçları, ilgileri, istekleri ve yetenekleri göz önünde bulun-
durularak öncelikle aile odaklı hizmetler olmak üzere uygun hizmet modellerini değerlendirmek
ve il değerlendirme kuruluna sunmak.

k) Çocuğun kuruluşa kabulünden sonra yapılan araştırma ve görüşmeler çerçevesinde
gizlilik kararı, kişisel ilişkinin düzenlenmesi, velayet, vesayet, kayyımlık, nafaka ve miras hu-
kuku gibi çocuğa özgü hukuki işlemlere yönelik değerlendirme yapmak ve il değerlendirme
kuruluna sunmak.

(4) Vaka değerlendirme komisyonu; kuruluş müdürünün başkanlığında, müdür yardım-
cısı, sosyal çalışma görevlisi ve grup/ev sorumlusundan oluşur. Gerekli hallerde çocukla ilgili
diğer personelin katılımı sağlanır. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı ko-
misyona başkanlık eder. Komisyon en az üç üyenin katılımı ile zorunlu olarak ayda bir, ihtiyaç
halinde ise derhal toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, başkanın
bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir.

(5) Aylık toplantılarda, hizmet almakta olan çocuklar bireysel olarak ele alınarak çocuğa
ilişkin yapılan çalışmalar, çocuğun uygulanan programlardan yararlanma düzeyi ve psikososyal
destek sürecinin işleyişi değerlendirilir. Grup/ev sorumlusu veya sosyal çalışma görevlisi, ço-
cukla ve ilgili diğer kişilerle yaptıkları görüşmeleri içeren raporların sunumunu yapar. Üyelerin
tümü çocuk hakkındaki mesleki görüşlerini ve önerilerini ifade eder. Her çocuk hakkında ay
içerisinde yapılan çalışmalar değerlendirilir ve çocuklara yönelik yeni hedefler ve programlar
belirlenir. 
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(6) Aylık toplantılarda, çocuğa yönelik psikososyal destek sürecinin devamı veya son-
landırılması, çocuğun ailesinin veya yakınlarının yanına dönüşü veya farklı sosyal hizmet mo-
dellerinden yararlandırılması hususları değerlendirilir ve il müdürlüğüne bilgi verilir. 

(7) Vaka durumlarında, süre beklenmeksizin yapılan toplantılarda gündem konusu, ço-
cuğa ilişkin durumlar ve çözüm önerileri değerlendirilir, gerekli kararlar alınır ve bu doğrultuda
iş bölümü yapılır. Mesleki müdahalelere rağmen uyum sorunu devam eden çocuklar, çok yönlü
ele alınarak uygun çözüm yolları aranır.

(8) Çocuk ve ergen psikiyatristi, yetişkin psikiyatristi veya diğer görevlilerin vakaya
ve tedavi sürecine ilişkin değerlendirmeleri vaka değerlendirme toplantılarında göz önünde
bulundurulur.

(9) Çocuklar, komisyonlarda haklarında alınan kararlara ilişkin bilgilendirilir ve alınan
kararların uygulanmasına katılımları sağlanır.

(10) Komisyon kararları raporlaştırılır ve kararlara ilişkin tüm bilgi ve belgeler çocuğun
dosyasında saklanır.

Sosyal servis 
MADDE 13- (1) Sosyal servis, mesleki çalışmaları ilgili taraflarla koordineli bir şekilde

yürütmek üzere sosyal çalışma görevlilerinden oluşur. Sosyal servis personeli aynı zamanda
grup/ev sorumlusu olarak görev yapabilir. Sosyal serviste arşivleme, dosyalama, bilişim ve di-
ğer işlemleri yürütmek üzere personel görevlendirilebilir.

(2) Sosyal serviste görev alacak personel tarafından yürütülecek çalışmalar şunlardır:
a) Çocuğun kabulü, uyumu, bakımı ve gelişimi ile ilgili gerekli mesleki çalışmaları yü-

rütmek, çocuklar için hazırlanan uygulama planlarını ilgili mahkemeye sunmak, süreç içeri-
sinde koruma veya bakım tedbiri kararlarının uygulanmasına yönelik değerlendirme yaparak
koruma altına alınmasını gerektiren koşulların devam edip etmediğine ilişkin mevzuatta belir-
lenen sürelerde mahkemeye bilgi vermek.

b) Uygulama planı hazırlık çalışmalarına grup/ev sorumlusunun, çocuğun ailesinin ve
yakınlarının, çalışmalara destek verebilecek resmi kurumların, gönüllülerin ve sivil toplum ku-
ruluşlarının katılımını sağlamak.

c) Çocukların eğitimleri ile psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak prog-
ramları oluşturmak, uygulamak ve değerlendirmek.

ç) Sağlık sorunları nedeniyle tedaviye ihtiyacı olduğu değerlendirilen çocuğun ilgili
sağlık personeliyle iş birliği içerisinde tedavisini yaptırmak ve takip etmek.

d) Çocukların bireysel ihtiyaçlarına göre çalışmalarda bulunmak.
e) Misafir olarak gelen çocuklara ilişkin gerekli işlemleri yürütmek.
f) Çocukla ilgili yapılan tüm mesleki çalışmaları ve yazışmaları içeren kişisel dosyalar

ile bilişim sisteminde yer alan tüm kayıtların gizlilik ilkesine uygun olarak hazırlanmasını ve
saklanmasını sağlamak.

g) Mesleki çalışmalar, raporlar ve tutanakların kaydedildiği mesleki raporlar kayıt def-
terini tutmak.

ğ) Çocuk kütük kayıt defterini düzenli olarak tutmak.
h) Çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel etkinlikler düzenlemek.
ı) Çocuklarla ilgili tüm verileri zamanında ve eksiksiz olarak bilişim sistemine işlemek

ve güncellemek.
i) Tedbir kararlarının alınmasına, kaldırılmasına veya değiştirilmesine ilişkin iş ve iş-

lemleri takip ve koordine etmek.
j) Reşit olarak bakım tedbir kararı kaldırılan gençlerin toplum içinde izleme, destekleme

ve rehberlik çalışmalarını yürütmek, gençler hakkındaki kayıtları takip etmek.
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(3) Çocuklara sunulan hizmetin niteliğinin artırılması ve uygun psikososyal destek prog-
ramlarının geliştirilebilmesi amacıyla gerekli hallerde Bakanlıkça belirlenen ölçekler ve testler
uygulanabilir.

(4) Sosyal servis yürüttüğü tüm çalışmalarda kuruluş müdürlüğüne karşı sorumludur.
Personel standardı 
MADDE 14- (1) Çocuk bakım kuruluşlarında Bakanlık tarafından belirlenen sayı ve

unvanlarda personel istihdam edilir. İhtisas alanlarına göre ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultu-
sunda istihdam edilen personelin niceliği, niteliği, görevi, yetkileri ve sorumlulukları Bakanlık
tarafından belirlenir. 

(2) Çocuk hizmet birimleri ve çocuk evleri koordinasyon merkezlerinde ihtiyaca göre
mesleki, idari, teknik ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için personel istihdam edilir. Bu fıkra
kapsamındaki personel, ilgili mevzuat çerçevesinde kuruluş müdürü tarafından verilen işleri
yapar. Bu personelin iş bölümü, iş koşulları ve esasları, kuruluş idaresince tespit edilir ve yerine
getirilir. Kuruluşlarda;

a) Müdür,
b) Müdür yardımcısı ve her elli çocuk için ilave bir müdür yardımcısı, 
c) Her on çocuğa bir sosyal çalışma görevlisi,
ç) Her otuz çocuğa bir hemşire veya sağlık memuru, 
d) Yeterli sayıda bakım personeli,
e) Her on çocuğa bir temizlik personeli, 
f) Yeterli sayıda diyetisyen, din görevlisi, yurt yönetim memuru, teknisyen veya tek-

nisyen yardımcısı, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, bahçıvan,
şoför, güvenlik personeli,

görevlendirilmesine yönelik Bakanlık tarafından gerekli tedbirler alınır.
(3) Bir ev sorumlusuna en fazla üç çocuk evi sorumluluğu verilir. Çocuk evleri sitesinde

en fazla yirmi çocuğa, ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitelerinde ise en fazla on çocuğa bir grup
sorumlusu görevlendirilir. 

(4) Sunulan hizmetin niteliğinin artırılması, personelin bu konudaki kapasitesinin ge-
liştirilmesi ve performansının ölçülmesine yönelik gerekli hallerde Bakanlıkça belirlenen öl-
çekler ve testler uygulanabilir.

(5) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan suçlardan dolayı mahkûmiyeti
bulunanlara çocuk hizmet birimlerinde görev verilmez.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 15- (1) Müdür, çocukların ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasından, ço-

cuklar için uygun programların hazırlanmasından, izlenmesinden, grup/ev sorumlularının be-
lirlenmesinden, çocuk hizmet birimlerinin idari, mesleki, teknik ve diğer tüm işlerini amacına
ve mevzuata uygun yürütmekten birinci derecede sorumludur. 

(2) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İdari, mali, mesleki ve teknik tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütül-

mesini sağlamak.
b) Yıllık çalışma programının oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, sonuçlarının de-

ğerlendirilmesi, raporlanması konusunda iş bölümünü yapmak ve izlemek, elde edilen sonuç-
lara göre hizmeti geliştirmek. 

c) Çocukların aile odaklı hizmetlerden yararlandırılmasına yönelik çalışmaları koordine
etmek.
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ç) Çocukların eğitim başarılarını takip etmek ve eğitim başarılarının artırılmasına yö-
nelik çalışmalar yapmak, ayrıca sağlık durumları ile tedavi süreçlerini takip etmek ve gerekli
tedbirleri almak. 

d) Çocukların milli, manevi ve ahlaki değerlere uygun şekilde yetiştirilebilmeleri ama-
cıyla programlar hazırlamak, uygulamak, izlemek, programların sonuçlarını değerlendirmek,
raporlamak ve elde edilen sonuçlara göre hizmeti geliştirmek.

e) Dini, milli ve örfi günlerin ve haftaların niteliğine uygun etkinlikler ve programlar
düzenlemek ve çocukların katılımını sağlamak.

f) Çocuklara, toplumda gereksinim duyulan iş alanlarının tanıtımı, yeteneklerine uygun
meslek seçimi ve benzeri konularda rehberlik hizmetlerinin verilmesini, kamu ve özel işyerle-
rinde çalışan çocuklarla işverenleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak.

g) Çocuklarla ilgili hukuki işlemlerin yerine getirilmesi için çocuğa ait bilgi ve belge-
lerin hak kaybına mahal verilmeden, zamanında İl Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak.

ğ) Psikososyal destek programlarının uygulanmasını sağlamak ve bu programları izle-
mek, sonuçlarını değerlendirmek, raporlamak ve elde edilen sonuçlara göre hizmeti geliştir-
mek.

h) Uygulama planları ile izleme raporlarının zamanında hazırlanarak ilgili mahkemeye
sunulmasını sağlamak. 

ı) Personelin görev yerini ve alanlarını belirlemek, çalışma programlarını, çalışma
saatlerini ve nöbet çizelgelerini düzenlemek, onaylamak ve programların uygulanmasını sağ-
layarak takip ve kontrol etmek, personelin özlük hakları ile ilgili işlemlerini yürütmek.

i) Personele yönelik işe uyum eğitimleri ile hizmet içi eğitimlerin planlanmasını ve uy-
gulanmasını sağlamak.

j) Kuruluş koordinasyon komisyonu ve vaka değerlendirme komisyonunda alınan ka-
rarların uygulanması amacı ile iş bölümüne ilişkin görevlendirmeler yapmak.

k) Bakanlık tarafından gönderilen ödeneklerin mevzuata uygun olarak harcanmasını
sağlamak ve denetlemek.

l) Hizmet birimlerinin bütçe çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
m) Kanunların suç saydığı fiillerin tespiti halinde mevzuat çerçevesinde gerekli işlem-

leri gerçekleştirmek.
n) Bakanlıkça istenilen bilgilerin ve belgelerin zamanında, eksiksiz ve gizlilik ilkesine

uygun olarak gönderilmesini sağlamak.
o) Personel ve çocuklarla ilgili yazışmalarda ve işlemlerde gizlilik ilkesine uyulmasını

sağlamak.
ö) Çocuklar için gerekli olacak kefalet senetlerini ve benzeri evrakları Kurum adına

imzalamak.
p) Verilen koruma ve bakım hizmetlerinin niteliğini artırmak için gönüllü kurum ve ku-

ruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği yapmak.
r) Mutfak personelinin portör ve sağlık kontrolünün altı ayda bir yapılmasını sağlamak.
s) Kuruluşun acil durum, afet ve sivil savunma konularında gerekli çalışmalarını yap-

mak ve tedbirleri almak.
ş) Müdür yardımcıları arasında iş bölümü yapmak.
t) İl müdürlüğünün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
Müdür yardımcısı
MADDE 16- (1) Müdür yardımcısı, hizmetlerin yerine getirilmesinde müdüre yardım

eder. 
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(2) Müdür yardımcıları müdüre karşı sorumludur. 
(3) Birden fazla müdür yardımcısı olması halinde, müdür yardımcıları kuruluş müdü-

rünce verilen iş bölümüne uygun olarak görevlerini yerine getirir.
Grup/ev sorumlusu 
MADDE 17- (1) Grup/ev sorumlusu, sosyal çalışma görevlileri arasından müdür tara-

fından görevlendirilir. Grup/ev sorumlusu görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken
diğer personel ile ekip çalışması anlayışı içerisinde eşgüdümlü olarak çalışır.

(2) Grup/ev sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Hizmet birimine kabul edilen her çocuğun kuruluşa uyumunun sağlanmasına ilişkin

işlemleri yürütmek.
b) Çocuğa, hizmetin amacı, hedefi, işleyişi, hak ve sorumlulukları ile ilgili bilgiler ver-

mek ve çocuğun uyum sürecini planlamak, izlemek ve ihtiyaçlarını belirlemek, çocuğun taki-
bini yapmak, uygulama ve mesleki çalışma planlarını psikososyal destek programı çerçevesinde
hazırlayarak yürütmek.

c) Çocukların okula devamını, ders çalışma ve eğitim durumlarını takip etmek, değer-
lendirmek, okul, kurs ve iş yeri ile ilgili sorunlarının tespiti ve çözümüne yardımcı olmak, eği-
tim durumuna ilişkin bilgileri raporlamak ve çocuğun dosyasında muhafaza etmek, ayrıca hiz-
met biriminde çocukların etüt programlarına düzenli katılımlarını sağlamak ve çocuklara reh-
berlik yapmak. 

ç) Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun eğitim araç ve malzemeleri ile kırta-
siye,  giyim, kuşam gibi ihtiyaçlarının zamanında temini için gerekli iş ve işlemleri yerine ge-
tirmek.

d) Çocukların bireysel becerilerini ve yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmaları
planlamak ve yürütmek, çocukları bireysel gelişim özellikleri, ilgi, istek ve yetenekleri doğ-
rultusunda akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere yönlendirmek, çocuklara
kurs, iş ve meslek seçimlerinde rehberlik yapmak.

e) Çocukların sağlıklı ve sosyal gelişimlerinin sağlanması amacıyla toplumsal ve kül-
türel kurallar, görgü ve nezaket kuralları, kişiler arası iletişim ve benzeri konularda olumlu
alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak.

f) Çocukların kişisel temizlik, bakım, düzenli uyku, giyim ve yemek yeme gibi temel
bireysel alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak. 

g) Gerektiğinde sorumlu olduğu çocuklarla ilgili bilgilendirme yapmak, kuruluş koor-
dinasyon komisyonuna ödül ve sınırlandırma teklifinde bulunmak.

ğ) Ailesi, yakınları veya diğer kişilerle görüşmesi uygun görülen çocukların ne kadar
süre ile kimlerle görüştürüleceği konularında teklifte bulunmak, belirlenen mekanda görüşme-
lerini sağlamak, görüşmenin çocuk üzerindeki etkilerini izlemek, kayıt altına almak, ziyaretçisi
gelmeyen ve izinli gitmeyen çocukların varsa ailesi, yoksa akrabaları ile iletişime geçmek, ço-
cukların psikososyal özelliklerini göz önünde tutarak aile bağlarını güçlendirici yönde çalış-
malarda bulunmak. 

h) Gönüllüler tarafından çocuklara yönelik düzenlenen ve kuruluş müdürlüğünce uygun
bulunan etkinliklerde görev almak; etkinlikleri koordine ve takip etmek, sonuçları kuruluş mü-
dürlüğüne raporlamak.

ı) Çocukların, yemeklerin hazırlanması ve sunumuna yaş ve gelişim özelliklerine göre
katılımlarını sağlamak. 

i) Çocukların sağlık hizmetlerinden zamanında yararlandırılmasını ve düzenli aralıklarla
sağlık kontrollerinden geçirilmesini sağlamak, çocukların aldığı sağlık hizmetlerinin sonuçlarını
izlemek, acil hallerde çocukları sağlık servisine ulaştırmak ve kuruluş müdürlüğüne bilgi ver-
mek.
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j) Bakım personeli sorumluluğundaki iş ve işlemleri, günlük çalışma programlarını dü-
zenlemek ve takip etmek, bakım personeline iş başında rehberlik etmek, denetlemek ve bakım
personelinin işe uyumunu sağlamak. 

k) Çocukların güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri almak, tespit ettiği eksiklikleri ku-
ruluş müdürlüğünce bildirmek, takibini yapmak ve neticelendirmek.

l) Çocuklarla ilgili yapılan her türlü mesleki çalışmaya ve diğer faaliyetlere katkıda bu-
lunmak.

m) Çocuklara hak olarak verilen harçlık ile maaş, miras, nafaka, bağış gelirleri ve diğer
ayni/nakdi kazanımları çocukların ihtiyaçlarını, taleplerini ve özelliklerini dikkate alarak men-
faatlerini gözetecek şekilde ve gelir/intikal eden hakların niteliklerine göre günlük, haftalık
veya aylık olarak imza karşılığında dağıtmak ve kayıt altına almak.

n) Çocukların akademik becerilerini desteklemek, akademik yönden gelişim gösterme
konusunda zorluk yaşayan çocukların iş ve meslek edinmesine yönelik uygun eğitim program-
larına katılımlarını sağlamak, ilgili işlemleri takip etmek ve neticelendirmek. 

o) Reşit olarak kuruluştan ayrılacak olan çocuğu bakım sonrası hayata hazırlamak, reşit
olarak bakım tedbir kararı kaldırılan gençleri toplum içinde izleme, destekleme ve rehberlik
çalışmalarını sosyal servisle koordineli yürütmek ve takip etmek.

ö) Eğitim ve psikososyal destek programları ile milli ve manevi değerleri kazandırabi-
lecek programlar uygulamak, bu programları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, raporlamak
ve elde edilen sonuçlara göre hizmeti geliştirmek. 

p) Çocukları akademik, sportif ve sanatsal, yabancı dil, müzik aleti kullanabilme gibi
ilgi, beceri ve yeteneklerine uygun faaliyetlere yönlendirmek, çocukları desteklemek, teşvik
etmek ve takibini yapmak.

r) Çocukların yaş durumuna uygun kitaplık/kütüphane oluşturulmasında destek olmak,
çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak üzere rol model olmak, çocukların kitap oku-
malarını teşvik etmek, günlük yaşam programlarına eklemek ve birlikte tatbik etmek.

s) Çocukların ortak yaşam alanlarının tertip ve düzenini sağlama, genel temizlik, alış-
veriş yapma, bütçe planlama, ev ekonomisi ve tasarruf gibi alanlarda işleyişe katılımlarını sağ-
lamak.

ş) Çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmeleri ile özel beslenme ihtiyacı olan çocuklara
yönelik tedbirleri almak, gıda maddelerinin hijyenik koşullarda saklanmasını, hazırlanmasını
ve sunumunu izlemek ve kontrol etmek, yemeklerin çeşidini, miktarını ve zamanını, çocukların
sayısını, yaşlarını, gelişim özelliklerini, özel durumlarını, isteklerini, sağlıklı ve dengeli bes-
lenmelerini dikkate alarak diyetisyenin önerileri doğrultusunda bakım personeli ile birlikte be-
lirlemek.

(3) Çocuk evinde çocuklar adına yapılan harcama ve ödemelere ilişkin iş ve işlemleri
ev sorumlusu yürütür. Bu iş ve işlemleri harcama belgeleri ile birlikte kayıt altına alarak har-
cama belgelerini ay sonunda denetime esas olmak üzere çocuk evleri koordinasyon merkezine
teslim eder.

(4) Grup/ev sorumlusu yürüttüğü tüm çalışmalarda kuruluş müdürlüğüne karşı sorum-
ludur.

Bakım personeli 
MADDE 18- (1) Bakım personeli;
a) Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının çocuk gelişimi, bakım, sağlık hizmetleri,

sosyal hizmet bölümlerinden mezun olanlar,
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b) Herhangi bir ön lisans ya da lisans programı mezunu olanlardan pedagojik formasyon
veya çocuk bakımı konusunda Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen eğitimlerden sertifika
alanlar,

c) Çocuk gelişimi ve eğitimi, sosyal hizmetler, aile ve tüketici bilimleri, ev ve kurum
hizmetleri veya sosyal destek hizmetleri programları ve dengi ön lisans mezunu kişiler,

ç) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik,
aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet lisans programı mezunu kişiler,

arasından seçilir. 
(2) Bakım personeli, yirmi iki yaşını doldurmuş olmalıdır.
(3) Bakım personeli, yemek hazırlama ve pişirme konusunda bilgi ve beceriye sahip

olmalıdır.
(4) Bakım personeli bir evin sorumluluğunu üstlenebilecek, görevlerini yerine getirirken

sorumluluklarını aksatmayacak olgunlukta ve yapıda olmalıdır.
(5) Bakım personelinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Çocukların öz bakımlarını yapmak veya yapmalarını sağlamak, temel ihtiyaçlarını

karşılamak veya bu konuda çocuklara yardımcı olmak. 
b) Günlük yaşam sürecinde çocuklara rehberlik yapmak, yardımcı olmak, olumlu dav-

ranış kazanmaları amacıyla çocuklara rol model olmak.
c) Çocukların kişisel temizlik, bakım, düzenli uyku, sofra adabı gibi temel bireysel alış-

kanlıkları kazanmalarına yardımcı olmak.
ç) Öğünlere göre çocukların yemeklerini hazırlamak, sunmak, yemeği sofrada çocuk-

larla birlikte yiyerek çocuklara refakat etmek. 
d) Çocukların sağlık durumlarını takip etmek, hastalıklara karşı belirlenen tedbirleri al-

mak, hastalanan çocukların tedavilerinin zamanında yapılması için grup/ev sorumlusuna veya
sağlık görevlilerine bilgi vermek ve süreci takip etmek.

e) Günlük yaşam programına uymak, çocukların ders çalışma ve okula devam durum-
larını takip etmek, grup/ev sorumlusunu bilgilendirmek. 

f) Sorumlusu olduğu evin/birimin tertibini, düzenini ve temizliğini sağlamak.
g) Ev kazalarına karşı ve çocukların güvenliğine yönelik emniyet tedbirlerini almak.
ğ) Kuruluş müdürlüğü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(6) Bakım personelinin görevlendirileceği çocuk hizmet biriminin belirlenmesinde, ço-

cukların yaş ve cinsiyet durumu dikkate alınır. 
(7) Bakım personeli, grup/ev sorumlusuna ve kuruluş müdürlüğüne karşı sorumludur.
Çalışma saatleri ve nöbet
MADDE 19- (1) Çocuk bakım kuruluşlarında millî ve dini bayramlarda, diğer tatil gün-

lerinde ve mesai saatleri dışındaki zamanlarda hizmetin sürekliliğine uygun olarak nöbet hiz-
meti yürütülür.

(2) Çocuk bakım kuruluşlarında nöbet hizmetlerini yürütmek üzere nöbetçi personel
görevlendirilir. Nöbet hizmetlerinde öncelikle sosyal çalışma görevlilerinin görev yapması
esastır. Nöbet tutmaya uygun personel bulunmaması veya sayıca yetersiz olması halinde Ba-
kanlıkça belirlenen usullere göre nöbet hizmeti yürütülür. Sayıca yetersizliğin devam etmesi
durumunda, asgari lise mezunu diğer personele il müdürlüğü onayı ile nöbet görevi verilebilir.
Nöbet hizmetlerini yürütecek personel ile ilgili bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda
Bakanlığın görüşü esas alınır. 
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(3) İki ve daha fazla müdür yardımcısı olması durumunda, müdür yardımcılarının hafta
sonu tatillerinde görev yapacağı şekilde nöbet düzenlemesi yapılır. Nöbet tutabilecek perso-
nelden durumu uygun olanlara, talep etmeleri halinde, sürekli olarak geceleri ve tatil günlerinde
nöbet görevi verilebilir.

(4) Nöbet tutmakla yükümlü olan personelin nöbet çizelgesi ve nöbet talimatı, kuruluş
müdürlüğü tarafından düzenlenir.

(5) Nöbet hizmetlerine ilişkin hususlar ilgili mevzuata ve Bakanlığın talimatlarına uy-
gun olarak yürütülür.

(6) Daimî işçi statüsünde çalışan personelin çalışma usul ve esasları, 11/1/2011 tarihli
ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu, toplu iş söz-
leşmesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça belirlenir ve yürütülür.  

Nöbetçi amir 
MADDE 20- (1) Nöbetçi amir olarak görevlendirilen personel nöbet hizmeti süresince

çocuk evleri koordinasyon merkezi ve çocuk hizmet birimlerinin işleyişi ile ilgili hizmetleri
yerine getirmekle yükümlüdür. Nöbetçi amirin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Mesai bitiminden ertesi gün mesai başlangıcına kadar işleyişi yürütmek.
b) Çocuklara ilişkin faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak. 
c) Çocukların izinsiz ayrılmasıyla ve gerektiğinde acil sağlık hizmetleri ile adli vakalarla

ilgili iş ve işlemleri yürütmek, konu hakkında ilgili kurumları ve amirlerini derhal bilgilendir-
mek.

ç) Nöbet görevini kuruluş müdürlüğünden veya bir önceki nöbetçi personelden teslim
almak ve nöbet bitiminden sonra nöbet defterini düzenleyerek kuruluş müdürlüğüne veya bir
sonraki nöbetçiye teslim etmek.

d) Nöbet saatleri içerisinde, nöbet mahallini terk etmeden, güvenlik tedbirlerini ve bu-
nunla ilgili personelin görevlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etmek, işleyişin düzenli
yürütülmesini takip etmek, görülen aksaklıkları giderici önlemleri almak, aksayan yönleri görev
defterine kaydetmek, kuruluş müdürlüğüne bildirmek ve raporlamak.

e) Nöbet hizmetinin yürütüldüğü birimin düzenini takip etmek ve gerekli tedbirleri al-
mak.

f) Nöbet hizmetinin yürütüldüğü birime gelen tertip ve nakilleri kabul etmek.
g) Nöbet hizmetlerine ilişkin diğer hususları ilgili mevzuat ve talimatlara uygun olarak

yürütmek.
Personelin hizmet içi eğitimi 
MADDE 21- (1) Personel, hizmetin niteliğinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması

amacıyla bütçe imkanları dâhilinde Bakanlık tarafından düzenlenen hizmet içi eğitime alınır.
(2) Göreve başlayacak tüm personele göreve başlaması ile birlikte ilk bir ayda hizmetin

niteliğine ilişkin işe uyum eğitimi İl Müdürlüklerince verilir. 
(3) İllerde hizmet içi eğitimler, ihtiyaçlar doğrultusunda yükseköğretim kurumları ve

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak İl Müdürlükleri tarafından yılda en az
iki kez gerçekleştirilir.

(4) Sunulan hizmetin geliştirilmesi, sorunların çözümü, kurumlar arası iş birliğinin ve
koordinasyonun sağlanması amacıyla İl Müdürlüğünce uygun görülen yerde kurs, çalıştay, pa-
nel, seminer gibi organizasyonlar düzenlenebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çocuklara İlişkin İş ve İşlemler

İl değerlendirme kurulu
MADDE 22- (1) Bakanlığın görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde korunma ih-

tiyacı olan çocuklar hakkında tedbirlere ve hizmet modellerine karar vermek ya da daha önce
mesleki çalışmalar sonucunda verilmiş kararlara yapılmış itirazları görüşmek üzere il müdür-
lüğü bünyesinde il değerlendirme kurulu oluşturulur.

(2) Kurul; il müdürünün onayı ile başkan dâhil en az üç, en fazla dokuz üyeden oluşur.
Kurulda, asil üye sayısını aşmamak üzere yedek üye de görevlendirilir. 

(3) Kurul; il müdürü, il müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında, tercihen il
müdürlüğünde veya farklı kuruluşlarda çalışan, idareci olmayan sosyal çalışma görevlilerinden
oluşturulur. Gerek görüldüğü takdirde kurulda görüşülen vakaya ilişkin konularda ilgili perso-
nel, kurul toplantısına davet edilebilir. 

(4) İş yükü veya planlama gereği birden fazla kurul kurulabilir. Böyle hâllerde kurullar
arası iş bölümü ve ihtisaslaşma il müdürlüğü tarafından sağlanır.

(5) Kurulun çalışma takvimi il müdürlüğünce planlanır. Kurul, il müdürlüğü tarafından
ihtiyaç duyulması halinde toplantıya çağrılır. 

(6) Kurulun gündemi başkan tarafından belirlenir.
(7) Kararlar, üyelerin görüşlerini açıklamalarından sonra oy birliği veya oy çokluğu ile

alınır. Oyların eşitliği halinde kurul başkanının oy verdiği yönde çoğunluk sağlanmış kabul
edilir. Karşı oy şerhi, gerekçesiyle tutanağa yazılır ve imzalanır.

(8) Kurul tarafından ihtiyaç duyulması hâlinde ilgili kuruluşlardan yeni bilgi veya belge
istenebilir.

(9) Kurul kararları il müdürünün onayı ile yürürlüğe girer ve il müdürlüğüne bağlı bü-
tün kuruluşları bağlar. İl müdürü gerekli görmesi halinde yetki devri yapabilir.

İl değerlendirme kurulunun görevleri 
MADDE 23- (1) İl değerlendirme kurulunun görevleri şunlardır:
a) Sosyal hizmete ihtiyacı olduğu bildirilen çocuk ve gençlerin durumlarına uygun sos-

yal hizmet modelini değerlendirerek karara bağlamak.
b) Sosyal hizmet merkezleri bünyesinde kurulan sosyal hizmet komisyonları, kuruluş

koordinasyon komisyonları ve Bakanlığın diğer komisyonları tarafından talep edilen bakım
tedbiri kararlarının alınması, hizmet modeli değişikliği, bakım tedbirinin kaldırılması veya uza-
tılması ile ilgili talepleri ilgisine göre mahkemeden talep etmek veya gerekli işlemleri gerçek-
leştirmek üzere karara bağlamak.

c) Sosyal inceleme sürecinde korunma ihtiyacı olan çocuk hakkında, kuruluşlar arasında
ortaya çıkan mesleki görüş ayrılıkları ve uygulanacak tedbirler hakkındaki ihtilafları görüşerek
karara bağlamak.

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal hizmet birimlerinin ve sosyal çalışma gö-
revlilerinin yaptığı ve bildirime esas teşkil eden sosyal incelemeleri değerlendirmek ve karara
bağlamak.

d) Bakım ve korunma altına alınan çocukların öncelikle aile odaklı hizmet modelleri
olmak üzere, ev tipi sosyal hizmet birimleri ve çocuk evleri sitelerinden hizmet almaları, ihtiyaç
duyacakları psikososyal destek programlarını veya durumuna uygun ihtisas kuruluşuna yer-
leştirilmelerini değerlendirerek karara bağlamak.

e) Çocukların bireysel özelliklerine ve durumuna uygun olarak uygulanan psikososyal
destek programının ihtiyaç hâlinde uzatılmasına ilişkin değerlendirme yapmak ve karar ver-
mek.
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f) Bakım ve korunma altındaki çocukların hizmet aldığı ihtisas kuruluşunun değişmesini
veya yeniden değerlendirilmesini gerektiren hallerde karar vermek. 

g) Bakım ve korunma altında bulunan çocukların kuruluşlar arası nakil talepleri ile il
dışı nakillere konu çocukların nakil taleplerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

ğ) Tedbir kararına neden olan şartların ortadan kalkması durumunda, çocuğun gelişimi
göz önünde bulundurularak tedbir kararlarının kaldırılmasına, kanunda öngörülen sebepler ile
uzatılmasına veya değiştirilmesine dair talepleri mahkemeden talep etmek üzere değerlendir-
mek ve karara bağlamak.

h) Sosyal hizmet ve psikososyal destek süreçleri hakkında ilde ortaya çıkan mesleki
sorunlara ilişkin il müdürlüğüne görüş vermek. 

ı) İl müdürlüğüne bağlı kuruluşların kapasitelerindeki, ihtisas alanındaki veya hizmet
modelindeki değişiklik taleplerini değerlendirerek ilgili makamlara iletmek üzere raporlamak.

i) İl müdürlüğünün görevlendirmesi hâlinde Bakanlığın tüm sosyal hizmet modellerine
ilişkin mesleki değerlendirmeleri yapmak ve karara bağlamak.

j) Okul, hastane, belediye, kolluk, adli makamlar veya göç idaresi sosyal hizmet birim-
leri ile koordinasyon içinde çalışarak her yılın sonunda sosyal hizmet faaliyet raporu hazırlamak
ve bu rapor çerçevesinde bir sonraki yıla ait sosyal hizmet iş birliği planını oluşturarak il mü-
dürlüğüne sunmak.

k) Sivil toplum kuruluşları ile yapılacak iş birliği ve ortak projeler hakkında, talep edil-
mesi hâlinde, fayda analizini ve mesleki değerlendirmeleri rapor hâlinde il müdürlüğüne sun-
mak.

l) İl müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarca yürütülen sosyal inceleme süreçlerine ilişkin, hiz-
met alanlar tarafından yapılan itirazları değerlendirmek ve karara bağlamak. 

m) İl müdürlüğüne bağlı birim veya kuruluşlarda bulunan sosyal hizmet komisyonu,
kuruluş koordinasyon komisyonu, vaka değerlendirme komisyonu ve diğer komisyonların sos-
yal hizmet modellerine ilişkin kararlarına hizmet alanlar tarafından yapılan itirazları, gerekirse
yeni bir inceleme yaptırmak suretiyle değerlendirmek ve karara bağlamak.

Korunma ihtiyacı olan çocukların bildirimi, tespiti, başvuru ve yükümlülükler
MADDE 24- (1) Adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, sağlık, eğitim ve sivil toplum

kuruluşları korunma ihtiyacı olan çocuğu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
(2) Korunma ihtiyacı olan çocukların tespiti ve durumlarının incelenmesi görevi il mü-

dürlüklerinin sorumluluğundadır. İl müdürlükleri korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında ba-
sın ve yayın organları ile benzeri iletişim araçlarında çıkan haberleri ve her türlü duyumu ihbar
kabul edip derhal harekete geçerek bunları araştırmakla yükümlüdür.

(3) İlgili mevzuat gereği il müdürlüğü kendisine bildirimi yapılan çocuklar hakkında
her türlü araştırmayı yapar, yapılan araştırmalar sonucunda çocuk hakkında uygulanacak hiz-
metin belirlenmesi ve değiştirilmesi il değerlendirme kurulu tarafından karara bağlanır.

Çocuğa uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesi ve yerleştirme 
MADDE 25- (1) Korunma ihtiyacı olan çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir

kararı alınıncaya veya uygun hizmet modeli belirleninceye kadar çocuk, ilk müdahale ve de-
ğerlendirme hizmetlerinden yararlanır.  

(2) Çocuk, il müdürlüğü tarafından yetkili ve görevli mahkemenin verdiği bakım tedbiri
kararından sonra, hakkında belirlenen sosyal hizmet modeline uygun çocuk hizmet birimine
yerleştirilir. Yapılan işlemler il müdürlüğü tarafından bilişim sistemine kayıt edilir.

(3) Çocuğun yararlanacağı hizmet modelinin belirlenmesi ve yerleştirme sonrası yapı-
lacak ilk işlemler aşağıda belirtilen şekilde, il müdürlüğü tarafından yürütülür: 
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a) Çocuk hizmet birimlerine özellikle aile odaklı bakım hizmetlerinden yararlandırıla-
mayan çocuklar yerleştirilir. Süreç içerisinde çocuğun aile odaklı hizmetlerden yararlanması
yönünde mesleki çalışmalar yürütülür.

b)  Çocuk yaşına, cinsiyetine veya psikososyal destek ihtiyaçlarına göre değerlendiri-
lerek durumuna uygun kuruluşa yerleştirilir. 

c) İlk kabul işlemleri kapsamında; sosyal çalışma görevlisi tarafından çocukla ilk gö-
rüşme kabul aşamasında yapılır, çocuğun dosyası incelenir, çocukla ilgili bilgiler kayıt altına
alınır, kütük defterine ve bilişim sistemine işlenir, gerekli hukuki işlemler başlatılır ve takip
edilir. Çocuk hizmet birimlerine yerleştirilecek çocuğun dosyasında; sosyal inceleme raporu,
varsa acil korunma kararı, bakım tedbiri veya korunma kararı, sağlık, nüfus ve eğitim durumuna
ilişkin bilgi ve belgeler bulunur. Nakil yolu ile kabul edilecek çocukların dosyasında ek olarak
bireysel uygulama planı da bulunur.

ç) Çocuğa, yaşına ve gelişim düzeyine uygun olarak hizmetin amacı, hedefi, işleyişi,
çocuğun hak ve sorumlulukları ile ilgili ön bilgilendirme yapılır, görüşmeler raporlaştırılır ve
çocuğun dosyasında muhafaza edilmek üzere kayıt altına alınır.

d) Çocuğun yerleştirilmesiyle beraber genel sağlık kontrolü yaptırılır. Sonuçlar, sağlık
dosyasında muhafaza edilir. Bakım tedbiri kararı ile birlikte sağlık tedbirine hükmedildiği hal-
lerde öncelikle sağlık tedbiri uygulanır.

e) Kabulü yapılan her çocuk için sosyal çalışma görevlisi görevlendirilir.
f) Kabul aşamasında, nüfus kaydı ile fiziksel görünümü arasında belirgin fark olduğu

gözlemlenen çocukların durumu, yaş tashihi amacıyla görevli ve yetkili mahkemeye bildirilir.
Bu konuda mahkemece karar verilinceye kadar çocuk, fiziksel görünümüne ve gelişimine uy-
gun birime yerleştirilir. 

g) Can güvenliği riski bulunan, haklarında gizlilik kararı alınmış veya mahkeme kararı
ile ebeveyni ile kişisel ilişkisi kısıtlanmış çocuklar ile koruyucu aile hizmetinden faydalandı-
rılan çocuklar hariç olmak üzere, kuruluş bakımında bulunan çocukların ailesinin veya akraba
çevresinin olduğu ilde/hizmet bölgesinde bakılmaları sağlanır.

ğ) Çocuğun durumuna uygun çocuk hizmet biriminin ilde olmaması halinde, durumu
hizmet bölgesindeki kuruluşlardan birine yerleştirilmek üzere değerlendirilir. Çocuğun duru-
muna uygun çocuk hizmet biriminin hizmet bölgesinde bulunmaması halinde, çocuk hakkında
hazırlanacak sosyal inceleme raporunu ve kurul kararını içeren dosyası ile birlikte İl Müdür-
lüğünce Bakanlıktan tertip talebinde bulunulur. Bakanlık kararı doğrultusunda gerekli işlem
tesis edilir.

h) İl müdürlükleri, kabulü yapılan çocuklardan tertip/nakil sürecinde gecikmesinde sa-
kınca bulunan acil tedavi ihtiyaçları, eğitim ve öğretim gereksinimleri, hukuki, adli zorunlu-
lukları veya kişisel güvenlik tehditleri ve benzeri durumlarda, çocuğun yararına uygun önlem-
leri derhal alarak ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği içinde gerekli çalışmaları yürütür.

(4) Kapasite ya da çeşitli nedenlerle ailesinin veya akraba çevresinin olduğu il dışındaki
diğer illere tertibi/nakli yapılan çocukların, tekrar kendi iline/hizmet bölgesine gelmesine ilişkin
durumu aylık olarak İl Müdürlüğünce değerlendirilir. Tertip/nakil isteyen İl Müdürlüğünce ilin-
de kapasite boşluğu oluşması durumunda çocuğun bulunduğu il ile koordinasyon sağlanarak
öncelikle bu çocuklarla kapasitenin tamamlanması sağlanır. Bakanlıkça üç aylık periyotlar ha-
linde bu durumdaki çocukların değerlendirmesi ve takibi yapılır.

(5) Çocukların birimlere yerleştirilmesinde; aynı evde/yaşam biriminde kalacak yedi
yaş ve üzeri çocuklarda yaş farkının en fazla üç olması ve hemcins olması şartı aranır. Aynı
evde/yaşam biriminde kalan çocukların tamamının kardeş olması halinde, yaş ve cinsiyet farkı
şartı aranmaz. Farklı kardeş grubundan çocuklar olması hâlinde, sadece aynı cinsiyet grubunda
olan çocuklar bir arada kalabilir.
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(6) İl değerlendirme kurulu tarafından psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğuna karar ve-
rilen çocuklar, öncelikle bakım zinciri içindeki ihtisas kuruluşlarından hizmet alır. Hizmet böl-
gesi içinde uygun ihtisas kuruluşu bulunmaması halinde bu çocuklar diğer hizmet bölgelerin-
deki illerde yer alan, durumlarına uygun kuruluşa tertip/nakil edilir.

(7) Bakanlık tarafından çocuk bakım kuruluşları arasında, çocukların korunma altına
alınma nedenlerine, yaş ve cinsiyet durumları ile psikososyal destek ihtiyaçlarına göre ülke
geneline hizmet vermek üzere ihtisaslaşma yapılır. İhtisaslaşma alanlarına ilişkin usul ve esaslar
Bakanlıkça belirlenir.

Tertip ve nakil işlemleri
MADDE 26- (1) Çocuğun yüksek yararı gözetilerek eğitim, sağlık, güvenlik ve benzeri

zorunlu haller dışında iller arası tertip ve nakil işlemlerine yer verilmemesi esastır. 
(2) İl içindeki tertip ve nakiller çocuğa hizmet veren kuruluşun teklifi, il değerlendirme

kurulunun kararı ve il müdürlüğünün onayı ile gerçekleştirilir. İller arası tertip ve nakiller Ba-
kanlığın yetkisindedir.

(3) Hizmet bölgesi içindeki tertip ve nakiller çocuğun kaldığı kuruluşun talebi, il de-
ğerlendirme kurulu kararı, il müdürlüğünün teklifi ve Bakanlığın onayı ile yapılır.

(4) Hizmet bölgeleri arasındaki tertip ve nakiller, çocuk hakkındaki tedbir kararını, ço-
cuk hakkında hazırlanacak sosyal inceleme raporunu, çocuğun bakım altında bulunduğu ku-
ruluşun teklifini ve il değerlendirme kurulu kararını içeren dosya ile birlikte Bakanlıktan talep
edilir. Bakanlık kararı doğrultusunda gerekli işlem tesis edilir.

(5) Eğitim veya sağlık nedenleri ile yapılacak iller arası tertip ve nakiller, çocuğun eği-
tim veya sağlık durumunu gösteren belgeler hazırlanarak sosyal inceleme raporu veya il de-
ğerlendirme kurulu kararı aranmaksızın iller arası koordinasyonla gerçekleştirilir ve tertip veya
nakli talep eden il müdürlüğü tarafından Bakanlığa bilgi verilir.

(6) Koruyucu aile yanına yerleştirme veya evlat edindirme gerekçesiyle yapılacak nakil
işlemleri iller arası koordinasyonla gerçekleştirilir ve Bakanlığa bilgi verilir.

(7) Çocuğun yararını gerektiren acil hallerde Bakanlıkça resen tertip veya nakil işlemi
yapılabilir. 

(8) Çocuk bakım kuruluşundan izinsiz ayrılan ve bu durumu devam eden çocuklar için
nakil talep edilemez.

(9) Tertip veya nakil talep edilen çocuklar hakkında başka bir il müdürlüğünden istenen
sosyal inceleme raporları, ilgili il müdürlüğünce en geç 15 gün içinde hazırlanır ve talep eden
il müdürlüğüne gönderilir.

(10) Refakatsiz çocukların nakilleri iller arası koordinasyon ile yapılır. Sosyal inceleme
raporu ve il değerlendirme kurulu kararı aranmaz. İl müdürlüğünce çocuğun hangi tarihte ve
hangi ile nakil edileceği ile ilgili, ayrıldığı ve nakil edileceği il göç idaresi müdürlüklerine bilgi
verilir.

(11) Bu maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarında sayılan işlemlerde tertip ve
nakil işlemlerinin aynı hizmet bölgesi içerisinde yapılması şartı aranmaz.

(12) Bakım zinciri, hizmet bölgesi ve ihtisaslaşma kapsamında yapılacak tertip ve nakil
işlemlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. Tertip ve nakile ilişkin diğer hususlar ilgili
mevzuata ve Bakanlığın talimatlarına uygun olarak yürütülür.

Tedbir kararları uygulama planı ve raporu
MADDE 27- (1) Mahkemece hakkında korunma veya bakım tedbir kararı verilen ço-

cukların demografik bilgileri, gelişim özellikleri, ilgileri, istekleri ve yetenekleri göz önünde
bulundurularak tedbir kararı verilen her çocuğa özgü uygulama planı hazırlanır.
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(2) Uygulama planı çocuğun kabulünden itibaren en geç on gün içinde, tedbiri uygula-
yan sosyal çalışma görevlisi tarafından, ilgili mahkemeye veya çocuk hâkiminin onayına su-
nulur. Uygulama planı süreç içerisinde gerek görülmesi halinde aynı usulle güncellenebilir.

(3) Uygulama planında; çocuğun aile ve sosyal çevre ilişkilerinin güçlendirilmesi ile
eğitim, sağlık ve gelişim süreçlerinin takibine ilişkin hedefler gözetilerek çocuğun kendisi, ai-
lesi, sosyal çevresi ve diğer ilgili kurum ve kişilerle yapılacak mesleki çalışma takvimi yer alır.

(4) Uygulama planı uyarınca, çocuğa yönelik yürütülen çalışmalar, elde edilen sonuçlar,
ulaşılamayan hedefler ile hedeflere ulaşılamama nedenleri sosyal çalışma görevlisi tarafından,
çocukla ilgili personelin, çocuğun, ailesinin ve yakınlarının görüşleri de alınarak değerlendirilir
ve sonuçları tedbir uygulama raporu olarak ilgili mahkemeye üçer aylık dönemler halinde bil-
dirilir. 

(5) Uygulama raporunda çocuk hakkında alınmış koruyucu ve destekleyici tedbir ka-
rarının kaldırılmasının veya değiştirilmesinin yanı sıra çocuğun velayetinin sınırlandırılması,
kaldırılması, değiştirilmesi, çocukla kişisel ilişki tesisi kurulması ya da çocuğa yasal olarak
bakmakla yükümlü kişilere nafaka davası açılması gibi çocuğa özgü tedbirler de değerlendirilir.
Gerekli görülmesi halinde üçer aylık süre beklenmez. Bu fıkra kapsamındaki işlemler öncelikle
çocuk mahkemesinden talep edilir.

(6) Koruma ve bakım altında bulunan çocuk hakkında ilgili birim tarafından ayrıca en
az altı ayda bir kez sosyal inceleme raporu hazırlanır ve gerektiğinde güncellenerek Bakanlık
tarafından belirlenen diğer standart formlar ile birlikte çocuğun dosyasında muhafaza edilir.

Psikososyal destek hizmeti
MADDE 28- (1) Psikososyal destek hizmetleri çocuğun, öncelikle aile bütünlüğü içinde

sosyal uyumunun sağlanmasına, korunmasına ve desteklenmesine yönelik bir anlayışla plan-
lanır ve uygulanır.

(2) Psikososyal destek süreci her çocuk için ayrı ayrı değerlendirilir. Çocukların bireysel
farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak psikososyal destek programı oluşturulur ve mesleki
müdahale süreçleri bu program çerçevesinde yapılandırılır.

(3) Aile ve çocuğun ayrı illerde ikamet etmeleri halinde psikososyal destek programının
uygulanmasında iller arasında koordinasyon sağlanır. Bu programların uygulanması ve sonuç-
ları düzenli olarak izlenir ve değerlendirilir.

(4) Çocukların meslek edinmeleri, bilgi ve beceri kazanmaları ile okul başarılarının ar-
tırılması amacıyla ders ve kurs programları planlanır. Çocukların istek ve yetenekleri dikkate
alınarak bu kurslarda aktif görev ve sorumluluk almaları sağlanır. 

(5) Çocukların görüşleri dikkate alınarak müzik, spor, tiyatro, resim ve diğer etkinlik-
lerden, kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek
kurslardan yararlandırılmaları sağlanır. Çocukların katılacakları kurslar, kuruluş koordinasyon
komisyonunca çocukların ilgileri ve yetenekleri dikkate alınarak belirlenir. Her çocuğun en az
bir faaliyete aktif katılması ve sorumluluk alması sağlanır. 

(6) Salgın hastalık, kriz, afet durumlarında çocukların ihtiyaçlarına uygun her türlü ted-
bir alınır. 

İzin ve ziyaret
MADDE 29- (1) Çocukların ailesi, yakınları veya gönüllü kişiler ile uygun görülecek

diğer kişilere ne kadar süre ile izinli verileceği ve kimlerle görüştürüleceği, çocuk hakkında
verilmiş koruyucu ve destekleyici tedbir kararı ile kişisel ilişki tesisi hakkında verilen mahkeme
kararları göz önünde bulundurularak yapılacak sosyal inceleme doğrultusunda kuruluş koor-
dinasyon komisyonu tarafından belirlenir. Çocuklar gönüllü kişilere, mülki idare amiri onayı
alınarak izinli verilir. Çocukların izin durumları nöbet dosyasında da bulundurulur.
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(2) Gerektiğinde çocuğun yüksek yararı doğrultusunda sosyal inceleme raporu hazır-
lanarak ilgili mahkemeden çocuk ve aile üyeleri arasındaki kişisel ilişkinin kaldırılması, sınır-
landırılması veya daha önce bu konuda verilmiş olan kararlar ile ilgili yeniden düzenleme talep
edilebilir.

(3) Çocuklara psikososyal destek programını aksatmayacak şekilde bir yıl içinde fasılalı
ya da fasılasız olarak altmış güne kadar izin verilebilir. Çocukların aile bağlarının güçlendiril-
mesi amacıyla, ihtiyaç duyulması halinde, bu süre otuz güne kadar uzatılabilir. İzin dönüşü ço-
cuk ve ailesiyle izin dönemine ilişkin görüşme yapılır, raporlanır ve dosyasında muhafaza edi-
lir.

(4) Çocuğun hizmet biriminden izinsiz ayrılması halinde, en kısa sürede kolluk kuv-
vetlerine, İl Müdürlüğüne, ilgili mahkemeye, yasal temsilcisine ve çocuğun güvenliğine ya da
yüksek yararına aykırı olmadığı durumlarda vasisine veya ailesine bilgi verilir.

(5) Yapılan araştırma sonucu yasal temsilcisi/akrabaları yanında olduğu tespit edilen
veya izin süresi bitiminde kuruluşa teslim edilmeyen çocuklar kuruluşa döndürülünceye veya
farklı bir hizmet modelinden yararlandırılıncaya kadar işlemi devam eden çocuk statüsünde
değerlendirilir, çocuk hakkında kolluk kuvvetlerine yapılmış arama bildirimi sonlandırılır. İş-
lemi devam eden çocuk statüsü en fazla üç ay devam eder. Koruyucu aile ve evlat edinme gibi
aile odaklı hizmetlerden yararlandırma sürecindeki çocuklar da bu statüde değerlendirilir.

(6) Çocuğun izin süresinin bitiminde bulunduğu hizmet birimine getirilmemesi halinde,
izinli verildiği kişiye yazılı tebligat yapılarak çocuğun derhal getirilmesi istenir. Getirilmeyen
çocuk ve ailesi hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanır. Bu raporda, bakım tedbiri veya ko-
runma kararının kaldırılması uygun görülen çocuk hakkında ilgili mahkemeye başvurulur. Ba-
kım tedbiri veya korunma kararını gerektiren koşullar ortadan kalkmamışsa gerekli mercilere
başvurularak çocuğun birime teslimi veya dönüşü sağlanır.

(7) Koruma ve bakım hizmetini reddederek sıklıkla hizmet biriminden izinsiz ayrılan
ve gerçekleştirilen çalışmalara karşın altı ay süreyle kendisine ulaşılamayan ya da kendisinden
haber alınamayan çocukların durumunun ilgili belgelerle birlikte mahkemeye bildirilerek ko-
runma veya bakım tedbir kararının kaldırılmasına dair mahkemeden talepte bulunulur. 

(8) Çocukların ziyaret edilmeleri, bu maddenin birinci fıkrası doğrultusunda, kuruluş
müdürlüğü tarafından, çocukların eğitim ve psikososyal destek hizmetini aksatmayacak şekilde
düzenlenir. Ziyaretçilere ziyaret günü, saati ve yeri bildirilir. Ziyaret, gerekli görülmesi halinde
bir refakatçi eşliğinde, uygun görülen yerde veya başka bir sosyal hizmet biriminde gerçekleş-
tirilir. 

Günlük yaşam programı ve çocuğun hayata hazırlanması 
MADDE 30- (1) Koruma ve bakım altına alınan çocukların kuruluşa kabulünden iti-

baren hayata hazırlanması konusunda gerekli tedbirler alınır. Bu konuda kuruluş müdürlüğünce
aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yürütülür:

a) Kuruluşun hafta içi ve hafta sonu günlük faaliyetlerini, personelin görev ve sorum-
luluklarını, her bir çocuk için bireyselleştirilmiş olarak gün boyunca yapacakları faaliyetleri,
faaliyetlerin başlangıç ve bitiş sürelerini ve uygulamada dikkat edilecek hususları içeren günlük
yaşam programı hazırlanır.

b) Günlük yaşam programında; ilin coğrafi konumundan kaynaklanan koşullar, mev-
simler, hafta sonu ve resmi tatiller dikkate alınarak okul, kurs, etüt, iş, sosyal ve kültürel faaliyet
saatleri, kuruluştan çıkış ve kuruluşa dönüş saatleri belirlenir ve ilgili personele bildirilir.

c) Programda, okula giden çocuklar için kuruluşta bulundukları zaman dikkate alınarak
her gün en az üçer saat etüt/kitap okuma etkinliği yapılması planlanır. 
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ç) Günlük yaşam programında, kuruluş müdürlüğünce her bir faaliyetin hangi personel
tarafından ne zaman yerine getirileceği açıkça belirtilir ve ilgili personele bildirilir. 

d) Programda yapılacak değişiklikler mesai saatleri içinde müdürlük tarafından iletişim
panosunda duyurulur. Mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında ise grup sorumlusu ve/veya
nöbetçi amir tarafından gerekçesi ile birlikte iletişim panosunda duyurularak nöbet defterine
işlenir.

e) Kuruluşta çalışan personelin mesaileri çocukların kuruluşta oldukları zaman dilimleri
dikkate alınarak düzenlenir.

(2) Çocukların akademik, sportif, sanatsal ve mesleki yetenek taramaları yapılır. Ço-
cuklar ilgi, beceri ve yeteneklerine uygun olarak akademik, sportif, sanatsal ve mesleki faali-
yetlere yönlendirilir, desteklenir ve teşvik edilir. 

(3) Çocukların görüşleri ve yetenekleri dikkate alınarak müzik, spor, izcilik, tiyatro, re-
sim ve diğer etkinliklerden, kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan düzenlenecek kurslardan yararlandırılmaları sağlanır. Bu kapsamda her çocuğun en az bir
yabancı dil öğrenmesi, müzik aleti kullanması ve en az bir spor dalına aktif katılımı ve sorum-
luluk alması sağlanır. Çocukların katılacakları kurslar, kuruluş koordinasyon komisyonunca
çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda belirlenir.

(4) Çocukların sorumluluk bilincinin gelişmesi ve toplumsal yaşama hazırlanmaları
amacıyla yaşına ve fiziksel gelişimine uygun olarak; 

a) Yemek yapma, sofra hazırlama, ortak yaşam alanlarının tertip ve düzenini sağlama,
genel temizlik, alışveriş yapma gibi konularda kuruluş işleyişine katılmaları yönünde sorum-
luluk almaları sağlanır.

b) Dini, milli ve örfi gün ve haftaların niteliğine uygun etkinlik ve programlara katılımı
sağlanır. 

(5) Çocuklardan yaş, cinsiyet, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri ile sosyal du-
rumları koordinasyon kurulu tarafından uygun görülenlere, çocukların serbest zamanlarında,
kuruluş müdürlüğünün uygun göreceği süre ve koşullarda günlük izin verilebilir. 

(6) Topluma açık mekanlarda uygun davranış geliştirmeleri amacıyla çocukların toplu
taşıma araçlarını kullanmaları sağlanır. Çocuklar cami ve benzeri ibadet yerleri, şehitlik, müze,
lokanta, resmi kurumlar, kamp, kütüphane gibi yerlere götürülür ve bu mekanlarda çocuklara
nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapılır. Çocukların yaşam becerilerini
deneyimleyerek öğrenmeleri konusunda programlar düzenlenir.

(7) Çocukların bakım sonrası yaşam sürecinde, ihtiyaç duyacakları konularda farkın-
dalıklarının artırılması yönünde finansal okuryazarlık, bütçe planlama, ev ekonomisi ve tasar-
ruf, iş hayatı ve hukuk konularında 15 yaşından itibaren eğitimler almaları konusunda prog-
ramlar hazırlanır.

(8) Çocukların kuruluş iş ve işleyişine katılımını düzenleyen plan, kuruluş koordinasyon
komisyonu tarafından aylık hazırlanır. Kuruluş müdürünce onaylanan program nöbetçi personel
dahil sorumlu bütün personele ve çocuklara bildirilir. 

Çocukların eğitimi ile iş ve meslek edindirilmeleri
MADDE 31- (1) Çocukların öncelikle akademik becerileri desteklenir, iş ve meslek

edinmelerine yönelik uygun eğitim programlarına katılımı sağlanır.
(2) Örgün eğitimine devam edemeyen ya da zorunlu eğitimini tamamlamamış olan ço-

cuklar, zorunlu eğitimi tamamlamaları için desteklenir. Bunun yanı sıra çocuklar ilgi ve yete-
nekleri doğrultusunda uygun meslek alanlarında öğrenim görmeleri ve meslek edinmeleri için
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilir ve takibi yapılır.
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(3) İkinci fıkra kapsamında mesleki eğitim merkezine devam etmeyen ve yasal olarak
çalışma yaşının üzerinde olan çocuklar, iş ve meslek sahibi olabilmeleri için kamu veya özel
iş yerlerinde ilgili mevzuat kapsamında çalışabilir.

(4) Öğrenime devam eden çocukların görüşleri de alınarak bilgi ve becerilerini geliş-
tirme, psikososyal gelişimlerini destekleme, boş zamanlarını değerlendirme ve iş/meslek hayatı
konusunda tecrübe edinmeleri amacıyla; eğitim ve öğretimlerini aksatmadan, sağlık ve güven-
liklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmeleri ile ekonomik istismara uğramalarını
engelleyici tedbirler de alınarak tatil ve boş zamanlarında İş Kanunu kapsamında belirlenen
yaş kriterleri dikkate alınarak kuruluş idaresince uygun görülen iş yerlerinde ilgili mevzuat
kapsamında çalıştırılabilir.

(5) Çalışan çocuklara harçlıkları tam olarak verilir. Öğle veya akşam yemeğini hizmet
biriminde yeme imkânı olmayan çocuklara harçlıkları bir kat artırılarak verilir.

Ödül ve sınırlamalar 
MADDE 32- (1) Ödül ve sınırlamalar, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumlu

yönde etkileyecek şekilde yapılır. Çocuğun ödüllendirilmesi veya sınırlanmasına yönelik
grup/ev sorumlusu tarafından yapılan teklif, kuruluş koordinasyon komisyonunca değerlendi-
rilir. 

(2) Eğitim-öğretim dönemleri sonunda teşekkür belgesi alan çocuklara bir harçlık tutarı,
takdir belgesi alan çocuklara ve en az il düzeyinde ve resmi olarak düzenlenen akademik, sos-
yal, kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerde ve yarışmalarda dereceye giren çocuklara iki harçlık
tutarı kadar ödül verilir. Bu kapsamda ayrıca gezi veya sosyal aktiviteler de düzenlenebilir. 

(3) Günlük yaşam kurallarına aykırı davranmayı alışkanlık haline getiren çocuklara psi-
kolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkilemeyecek biçimde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
etkinliklere katılım ile izin kullanımına ilişkin sınırlamalar uygulanabilir. Kasten kişi veya eş-
yalarda maddi ve/veya manevi zarara sebebiyet veren çocukların bir aylık harçlığından, kuruluş
koordinasyon komisyonu tarafından takdir edilecek oranda kesinti yapılır. Kesinti tutarı harçlık
tutarının 3/4’ünü aşamaz.

(4) Ödül ve sınırlamalar ayda bir, yılda ise dört defadan fazla olamaz. 
(5) Ödül ve sınırlamalar çocuğa yazılı olarak bildirilir. Sınırlamalar diğer çocuklara du-

yurulmazken, ödüllendirmeler diğer çocukların da bulunduğu ortamda çocuğu onurlandıracak
şekilde açıklanır.

Tedbir kararlarının uzatılması, değiştirilmesi ve kaldırılması 
MADDE 33- (1) Korunma kararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder. An-

cak bu karar, korunma kararına neden olan şartların ortadan kalkması halinde, il değerlendirme
kurulunun önerisi üzerine mahkemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabileceği gibi reşit ol-
duktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla korunma kararının devamı hususunda karar
verilebilir. 

(2) 2828 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve 5395 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin il-
gili hükümlerince tedbir kararına neden olan şartların ortadan kalkması veya değişmesi halinde
çocuğun gelişimi, eğitim durumu, sağlık durumu, engellilik durumu ve diğer ihtiyaçları göz
önünde bulundurularak hazırlanacak sosyal inceleme raporu il değerlendirme kurulu tarafından
değerlendirilir ve verilen karar doğrultusunda il müdürlüğünce çocuğun korunma/tedbir kara-
rının kaldırılması, değiştirilmesi veya uzatılması mahkemeden talep edilir. 

(3) Korunma/bakım tedbiri kararlarının mahkemece kaldırılması için yapılan başvuru-
larda çocuğun annesi, babası veya yasal temsilcisi taraf olarak gösterilir ve mahkemece verilen
karar ve kesinleşme şerhi örneği çocuğun dosyasında saklanır.
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(4) Engel durumu nedeniyle bakım tedbiri kararı uzatılan çocukların engel durumuna
uygun hizmet sunan kuruluşlara yerleştirilmesi iş ve işlemleri Bakanlıkça yapılır. 

(5) Korunma/tedbir kararının uzatılması süreçleri çocuğun reşit olmasına bir yıl kala
değerlendirilir ve bu değerlendirme sonucuna göre gerekli işlemler tesis edilir.

(6) Eğitim ve öğretime devam edebilmesi amacıyla korunma/tedbir kararının uzatılması
mahkemeden talep edilen çocuklar, haklarında mahkemece karar verilinceye kadar bulundukları
kuruluşta kalmaya devam eder.

(7) Korunma kararı kalkmış ancak gidecek yeri olmayan gençler, kuruluş müdürünün
teklifi, il değerlendirme kurulu kararı ve il müdürünün onayı ile kuruluşta bir yıla kadar hima-
ye/misafir edilebilir. Himaye/misafir onayında gençlerin hangi sebeplerle, ne kadar süre ve
hangi koşullarda kalacağı belirtilir. İl değerlendirme kurulu tarafından uygun görülmesi halinde
imkanlar ölçüsünde bu süre uzatılabilir. Bu çocukların emek karşılığı iaşe, ibate ve harçlıkları
hizmet birimince karşılanmak kaydıyla çocuk bakım kuruluşunda çalışmaları da sağlanabilir.
Olumsuz tutum ve davranışlar sergileyen ya da iş hayatına katılmak istemeyen çocukların du-
rumu kuruluş koordinasyon komisyonu tarafından yeniden değerlendirilir. 

(8) Korunma kararı kalkmış ancak gidecek yeri olmayan ve bu maddenin yedinci fıkrası
kapsamında barınma ihtiyacı karşılanamayan çocuklara imkanlar ölçüsünde İl Müdürlüğü ta-
rafından destek olunur. 

(9) Altı aydan fazla süre ile kuruluştan izinsiz ayrılmış ve bu süre zarfında kendisine
ulaşılamamış çocukların durumları kuruluş tarafından değerlendirilerek hazırlanacak mesleki
raporlar doğrultusunda kuruluş müdürünün teklifi ve il değerlendirme kurulunun uygun görüşü
ile birlikte il müdürlüğü tarafından mahkemeye bildirilerek çocuk hakkında verilmiş tedbir ka-
rarının kaldırılması talep edilebilir.

(10) Çocukların tutukluluk veya hükümlülük durumu nedeniyle bakım tedbiri veya ko-
runma kararının fiilen uygulanamaması halinde, çocuğun kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğünce
mahkemeden tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması talep edilir. Tutukluluk/hükümlülük sü-
resi biten çocuklar hakkında çocuğun tutuklu/hükümlü olduğu ilin il müdürlüğünce koruyucu
ve destekleyici tedbir durumu yeniden değerlendirilir.

Çocuğun kuruluştan ayrılışı ve bakım sonrası hayata hazırlanması
MADDE 34- (1) Çocuğun koruma altına alınmasını gerektiren hallerin ortadan kalk-

ması, çocuğun koruyucu aile/evlat edindirme hizmetinden yararlandırılması veya reşit olması
halinde ayrılış planı hazırlanarak ayrılış işlemi gerçekleştirilir.

(2) Çocuğun korunma/tedbir kararının kalkması halinde yapılacak işlemler şunlardır: 
a) Ayrılış planı, çocuk, aile ve yakınlarının katılımı ile hazırlanır. Çocuk, aile ve yakın-

ları ayrılış sonrasında sağlanacak hizmetler hakkında bilgilendirilerek iş birliğine katılımları
teşvik edilir.

b) Ailesinin veya yakınının yanına döndürülen çocukların ikamet ettikleri ildeki il mü-
dürlüğünce en az bir yıl düzenli aralıklarla izlenmesi ve ihtiyaçlarına göre diğer tedbirler ile
desteklenmesi sağlanır.

c) İhtisaslaştırılan kuruluşlardan hizmet alan çocuğun psikososyal destek hizmetinin
tamamlanıp tamamlanmadığına, çocuğun takibini yapan sosyal serviste görevli sosyal çalışma
görevlisinin de katıldığı kuruluş koordinasyon komisyonunun teklifi üzerine il değerlendirme
kurulu tarafından karar verilir. Bu çocuklardan bakım tedbirinin veya korunma kararının de-
vamına ihtiyaç duyulan çocukların durumları değerlendirilir ve il değerlendirme kurulu tara-
fından uygun sosyal hizmet modeli veya yerleştirileceği çocuk hizmet birimi belirlenir.
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(3) Çocuğun koruyucu aile/evlat edindirme hizmetinden yararlandırılarak ayrılması ha-
linde çocukla ilgili her türlü iş ve işlem ile çocuğun aile yanında izlenmesi, çocuğun hizmetten
yararlandırıldığı ilin il müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

(4) Reşit olarak ayrılacak çocuklara ilişkin;
a) Çocuğun toplumsal hayata hazır olma durumuna yönelik değerlendirme, reşit olma-

sına iki yıl kala yapılarak bu süreç içerisinde çocuk için belirlenen plan dahilinde toplumsal
yaşama ve istihdam hayatına hazırlık çalışmaları tamamlanır. Ayrılış planı çocuk, aile ve ya-
kınlarının katılımı ile hazırlanır.

b) Reşit olarak ayrılan çocuğun dosyası bakım sonrası rehberlik ve izleme kapsamında
değerlendirilmek üzere il müdürlüğüne gönderilir.

c) Çocuğun ikamet ettiği il müdürlüğünce görevlendirilecek bakım sonrası rehberlik
ve izleme görevlisi ile çocuğun ayrıldığı kuruluş koordineli olarak çalışır. 

ç) Çocuğun bakım sonrası rehberlik ve izleme ile toplumsal destek kapsamında yeni
yaşantısına uyumu ve ihtiyaç duyacağı konulara yönelik çalışmalar kişinin rızası ile en az bir
yıl süreyle yapılır.

(5) Koruma ve bakım tedbiri kararı sona ererek reşit olarak ayrılan gençlere 2828 sayılı
Kanunun ek 1 inci maddesindeki istihdam hakkı, bu hakkı kullanma süresi ile hak sahibinin
kimler olabileceğini gösteren ve Bakanlık tarafından hazırlanan belge, imzalamaları için su-
nulur. İki nüsha olarak hazırlanıp sunulan belgenin imzalanması halinde bir örneği ilgiliye ve-
rilir; bir örneği dosyasına konulur. 

(6) Refakatsiz çocukların kurumdan ayrılışı ve ayrılış nedeni, çocuğun ayrıldığı kuru-
luşun bulunduğu il göç idaresi müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve gönüllü hizmetler
MADDE 35- (1) Sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler Devletin denetim ve gözetiminde

sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük içinde
yürütülür. 

(2) Bakım ve korunma altındaki çocukların psikososyal ihtiyaçları, sosyal yaşam et-
kinlikleri, eğitim, sağlık ve diğer ihtiyaçları gibi hayata hazırlanmalarına yönelik çalışmalara
gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler/kuruluşlar ve sivil toplum ör-
gütlerinin talepleri, il müdürlüğünce gerekli araştırma ve değerlendirme yapıldıktan sonra mülki
idare amirinin onayı alınmak sureti ile gerçekleştirilir. Talebi uygun bulunanlar gönüllü olarak
kabul edilir.

(3) İş birliği ile yürütülen tüm faaliyetler mahremiyet, gizlilik ve kişisel verilerin ko-
runması ilkeleri ile çocuğun üstün yararı gözetilerek uygun şekilde yürütülür.

(4) Bu madde kapsamında gerçek ve tüzel kişiler ile yapılan iş birlikleri ve gönüllü faa-
liyetler Bakanlık bilişim sistemlerine işlenir ve Bakanlık yapacağı çalışmalarda bu verilerden
yararlanır. 

(5) Gönüllü hizmetler Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında yü-
rütülür.

Hukuki işlemler 
MADDE 36- (1) Çocukların velayet, vesayet, kayyım, nafaka, kişisel ilişki tesisi ve

benzeri hukuksal işlemleri hak kaybına mahal verilmeksizin başlatılır.
(2) Durumu hukuki inceleme ve müdahale gerektiren çocuklar, hizmet birimi müdür-

lüğünce derhal cumhuriyet başsavcılığına, kolluk kuvvetlerine ve il müdürlüğüne bildirilir.
Adli işlem sürecinde çocuğun durumuna uygun ihtisaslaştırılmış hizmet birimine nakil durumu
değerlendirilir.
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(3) Bu madde kapsamındaki iş ve işlemler il müdürlüğü koordinesinde çocuğun kaldığı
hizmet birimi ile il müdürlüklerindeki hukuk birimi tarafından takip edilir ve yürütülür.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında çocuklara yönelik hizmet veren kuruluşlarda ve koru-
yucu aile yanında kalan çocukların eğitimleri ile hayat veya beden bütünlüklerinin korunması,
toplum sağlığının korunması açısından zorunlu olan hâllerde veli veya vasiye ait yetkiler İl
Müdürü veya yetkilendirdiği personel tarafından kullanılır. Yapılan iş ve işlemler hakkında veli
veya vasiye derhâl bilgi verilir.

(5) Çocuğun üstün yararının gerektirdiği durumlarda ilgili mevzuatınca aile onayının
alınmasına ilişkin şart aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Harçlıklar
MADDE 37- (1) Çocuklardan ilköğretim 1-4 üncü sınıfa devam edenlere 800, ilköğ-

retim 5-8 inci sınıfa devam edenlere 1200, ortaöğretim kurumu ve dengi okula devam edenlere
1800, yükseköğretime devam edenlere 2500 gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile
çarpımı sonucu elde edilecek tutarda, aylık olarak, hiçbir kesinti yapılmaksızın harçlık ödenir.

(2) Harçlıkların ödenmesinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:
a) Öğrenime devam edenlerin kredi veya burs almaları halinde harçlıkları kesilmez.
b) Tam gün öğrenim görüp yemeklerini çocuk bakım kuruluşunda veya hizmet biri-

minde yeme imkânı bulamayan çocuklara, öğrenim süresince harçlıkları bir kat artırılarak ve-
rilir veya okulda yemekhane hizmeti verilmesi halinde yemek ücreti Bakanlık tarafından kar-
şılanır. Bu durumda yemek ücreti ödenen çocukların harçlıkları artırımlı olarak verilmez.

c) Kuruluş koordinasyon komisyonu marifetiyle yapılan değerlendirmede zorunlu ne-
denlerle öğrenime devam etmediği tespit edilen çocuklara, yaş grupları göz önüne alınarak bu-
lunacakları öğrenim durumuna denk gelecek miktarda harçlık verilir. Zorunlu nedenler dışında
örgün eğitime devam etmeyen çocukların harçlıkları yüzde elli kesintili ödenir.

ç) Misafir çocuk statüsündeki çocukların harçlıkları kayıtlı bulundukları hizmet birimi
müdürlüğü tarafından verilir.

d) İzinsiz ayrılan çocuklara izinsiz bulunduğu günler için harçlık tahakkuk edilmez. 
e) Harçlıklar çocuklara grup/ev sorumlusu tarafından çocukların durumu, ihtiyaçları ve

talepleri göz önünde bulundurularak günlük, haftalık veya aylık olarak imza karşılığı dağıtılır.
Grup/ev sorumlusu tarafından ihtiyaca göre çocuklar adına yapılan harcamalar, çocuğa bir yıl
içinde verilen harçlıkları ile varsa diğer gelirleri ve giderleri kayıt altına alınır. Bu kayıtlar her
türlü denetimde gösterilmek üzere hazır bulundurulur. 

f) Çocukların harçlık, maaş, miras, nafaka, bağış gelirleri ve diğer ayni/nakdi kazanım-
ları veya diğer gelirlerinden tasarruf ettikleri ya da meslek öğrenmek amacıyla bir iş yerine
devam eden çocukların aldıkları ücretlerden ihtiyaç fazlası olan miktar, çocuğun isteği doğ-
rultusunda, çocuk adına kamu bankalarında açtırılan hesaba aylık olarak yatırılır. Hesap açma
ve para çekme işlemleri kuruluş müdürlüğünce yetkilendirilecek kişi ya da çocuğa atanacak
vasi veya kayyım tarafından gerçekleştirilir ve kaydedilir. Kuruluş müdürlüğünce söz konusu
hesaplar en az üç ayda bir denetlenir ve denetim evrakları saklanır.

g) Çocuk, hizmet birimine ilk defa kabul edilmesi ile birlikte harçlığı hak eder ve harçlık
o ay için tam olarak verilir. 

ğ) Tedavi, sosyal ve sportif etkinlikler ile kamp, gezi, nakil ve benzeri nedenlerle il dı-
şına çıkan çocuklara, il dışında geçireceği her gün için 150 gösterge rakamının memur aylık
katsayısı ile çarpımından elde edilen tutarda ek harçlık ödenir. 
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Hizmetin yürütülmesine ilişkin giderler 
MADDE 38- (1) Çocuk bakım kuruluşu/hizmet birimlerinde hizmetin yürütülmesine

ve kiralamaya ilişkin tüm giderler Bakanlık tarafından gönderilen ödenekten karşılanır. Har-
camalar, ilgili mevzuat ve belirlenen genel esaslara göre yürütülür.

(2) Çocuk evinin kira, elektrik, su, yakıt, bina aidatı ve telefon giderleri aylık toplam
18500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarı geçmemek
üzere Bakanlık tarafından gönderilen ödenekten karşılanır. 

(3) Çocuk evinde kalan çocukların iaşe ve ibate giderleri, çocuk başına aylık 4135 gös-
terge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçmemek üzere,
hane halkına yapılacak transferler tertibinden ödenir. Harcamalar çocuk evleri koordinasyon
merkezinin denetiminde, ev sorumlusu tarafından belge karşılığı yapılır.

Diğer giderler
MADDE 39- (1) İldeki iklim koşulları dikkate alınarak yazlık giyecekler en geç mayıs

ayında, okul kıyafetleri ise en geç eylül ayında, kışlık giyecekler en geç ekim ayında Ek-1’de
yer alan listeye uygun olarak Bakanlıkça gönderilen ödenekten çocukların ihtiyaç, istek ve ter-
cihleri göz önünde bulundurularak alınır. İhtisas kuruluşlarında anneleriyle birlikte kalan be-
beklerin ihtiyaçları ayrıca giderilir.

(2) Çocukların Devlet üniversitelerini tercih etmesi ya da tam burslu özel üniversitelere
yerleştirilmesi esastır. Devlet okullarında veya üniversite dahil tüm özel okullarda ücretsiz veya
tam burslu eğitim ve öğretime devam eden çocukların eğitim ve öğrenimlerine ilişkin her türlü
kitap, kırtasiye, araç, gereç, okul servis ücretleri, sınava giriş ücretleri ve kamu veya özel kurum
ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek kurs ve eğitim programına ilişkin giderler ile diğer mas-
rafları bütçe imkanları dâhilinde Bakanlık tarafından gönderilen ödenekten karşılanır. Yurt dışı
eğitim programları konusunda Bakanlık görüşü alınır.

(3) Çocukların tedavi, eğitim-öğretim ve benzeri nedenlerle geçici bir süre ile il içi, il
dışı veya yurt dışı ulaşım, servis, günlük iaşe ve konaklama giderleri, çocuklara yönelik her
türlü organizasyon, çocukların katılacakları sosyal, kültürel, sanatsal ve spor etkinlikleri ile
kamp ve gezilere ait giderler bütçe imkânları dahilinde Bakanlık tarafından gönderilen öde-
nekten ödenir.  

(4) Çocukların öncelikle kamu ve üniversite hastanelerinde tedavi edilmesi esastır. Te-
davinin söz konusu hastanelerde gerçekleştirilemediğinin belgelendirilmesi halinde, çocukların
tedavisi Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel hastanelerde yaptırılır. Sağlık harcamaları
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri
ve tabip raporuna istinaden ilgili ödenekten karşılanır.  

(5) Çocukların, her türlü tedavi, ilaç, ortez, protez ve benzeri gereksinimleri tabip ra-
poruna istinaden Bakanlık tarafından gönderilen ödenekten karşılanır.

(6) Misafir çocukların yol giderleri kayıtlı oldukları, iaşe giderleri ise misafir oldukları
hizmet birimi tarafından karşılanır.

(7) Çocuk evlerinde yapılan tüm harcamalar ev sorumlusu tarafından harcama belgesi
karşılığında yapılır ve çocuk evleri koordinasyon merkezi müdürü tarafından onaylanmış bir
defterde kayıt altına alınır.  

(8) Çocuk bakım kuruluşunda çalışan personele öğle öğününde ve vardiya uygulanan
çocuk bakım kuruluşunda vardiyaya kalan personelin çalışma süresi içerisinde yer alan öğün-
lerinde yemek verilir.

Bağışlar ve taşınır işlemleri
MADDE 40- (1) Yapılan ayni bağışlar ile edinilen taşınırların kayda alınmasında, kul-

lanıma verilmesinde ve izlenmesinde 28/12/2006 tarihli ve 11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre işlem yapılır.
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(2) Nakdi bağışlarda 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 40 ıncı maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Çocukların sosyal gelişimlerini ve onurlarını zedeleyecek, duygusal ve psikolojik
sorunlara yol açacak şekilde, bağışçılar tarafından bağış dağıtılmasına izin verilmez. 

Standart formlar
MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen iş ve işlemler için Bakanlık ta-

rafından geliştirilen standart formlar kullanılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilişim sistemi  
MADDE 42- (1) Hizmete ilişkin tüm veriler zamanında ve eksiksiz olarak, sisteme

veri girişi yapmak üzere yetkilendirilmiş personel tarafından bilişim sistemine kayıt edilir. Hiz-
metlerin geliştirilebilmesi kapsamında çocukların üstün yararı ilkesine uygun olarak araştır-
malarda çocukların kişisel bilgileri gizli kalmak üzere bilgi sisteminin kullanılmasına Bakan-
lıkça izin verilebilir.

Yetki devri
MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlığın uhdesinde bulunan iş ve iş-

lemlere ilişkin yetkiler, gerek görülmesi halinde Genel Müdürlüğe, Valiliğe veya İl Müdürlük-
lerine devredilebilir.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin hususlar yönerge/genelge ile düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 44- (1) 28/11/1983 tarihli ve 18235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ko-

runmaya Muhtaç Çocukların İş ve Meslek Sahibi Olabilmeleri İçin İşyerlerinde Çalıştırılma
Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 28/11/1983 tarihli ve 18235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti, İnceleme Korunma Kararlarının Alınması ve Kaldı-
rılmasına İlişkin Yönetmelik, 13/11/1995 tarihli ve 22462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik, 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvaları
Yönetmeliği, 5/10/2008 tarihli ve 27015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hak-
kında Yönetmelik ve 29/3/2015 tarihli ve 29310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk
Destek Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut bakım personeli
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde çocuk bakım kuruluşunda/

hizmet birimlerinde bakım personeli olarak çalışanlara 18 inci maddenin birinci fıkrası hü-
kümleri uygulanmaz. 

Yürürlük
MADDE 45- (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (n) bendi, 5 inci maddesi, 25 inci mad-

desinin yedinci fıkrası ile 26 ncı maddesinin on ikinci fıkrası yayımı tarihinden altı ay sonra, 
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ŞARJ HİZMETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/4/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti

Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 17 nci madde uyarınca şarj ağı işletmecisi tarafından şarj ağına

şarj istasyonu ekleme işlemi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 31/7/2023 tarihine

kadar Kuruma sunulması zorunludur.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Adana Büyükşehir Belediyesinden:
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

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

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

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, uygulama imar planı bulunan alanları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 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) Tanımlara ilişkin hususlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü

maddesine uyulur.
İKİNCİ BÖLÜM

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

maddesine uyulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arsalara İlişkin Hükümler
Parsel büyüklükleri
MADDE 6- (1) İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş

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

(2)  Parsel genişlikleri;
a) Konut ve ticaret bölgelerinde:
1) 4 kata kadar (4 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde:
Bitişik nizamda: 6.00 metreden,
Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi 6.00 metreden,
Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (6.00) metreden, 
az olamaz.
2) 9 kata kadar (9 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde:
Bitişik nizamda: (9.00) metreden,
Blok başlarında: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9.00) metreden, 
Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9.00) metreden,
az olamaz.
3) 10 veya daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde:
Bitişik nizamda: (12.00) metreden,
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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.

(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.
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(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, dilatasyonla ayrılmak ve parsellerin bahçelerinde ağaç yetiş-
mesine olanak sağlayacak derinlikte en az 0.50 metre toprak örtüsü bırakılmak kaydıyla kapalı,
ortak otopark uygulaması yapılabilir. 

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

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

(14) Uygulama imar planı ile farklı kat adedi veya yükseklik getirilmiş imar parselleri
tevhit edildiği takdirde tevhit edilen parsellere verilen yükseklik değerleri aşılamaz, tevhit edi-
len parsellerin kesiştiği sınırda plan kararına uygun kademe yapılır.
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Parsele ilişkin hükümler
MADDE 8- (1) Parselasyon planına göre müstakil yapı yapılmasına müsait tapuya tes-

cilli imar parseli oluşması ve mülkiyet değişikliği olmaması halinde; yapılaşma için, parselas-
yon planının tamamının tapuya tescil şartı beklenmez.

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

(3) Tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parçası plan ve bu
Yönetmelik hükümlerine göre yapı yapılmasına müsait olmayan arsalar, kamulaştırılıncaya
kadar sahipleri tarafından olduğu gibi kullanılmaya devam olunur.

(4) Her iki yanındaki komşu parsellerin mevzuatına uygun olarak yapılaşmış olması
veya bir tarafındaki komşu parselin mevzuatına uygun olarak yapılaşmış ve diğer tarafında
plana göre yol veya korunması gerekli tescilli eser bulunması nedeni ile müstakil kalan ve as-
gari parsel büyüklüklerine uymayan parsellere; fen, sanat ve sağlık kuralları ile bu Yönetme-
liğin 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:

İmar Planına Göre En Çok Kat Adedi
Yol Genişliği (metre) (Bodrum Hariç)
Yol Genişliği≤ 7.00 2
7.00 < Yol G.≤ 10.00 3
10.00 < Yol G.≤ 12.00 4
12.00 < Yol G.≤ 15.00 5
15.00 < Yol G.≤ 20.00 6
20.00 < Yol G.≤ 25.00 8
25.00 < Yol G.≤ 35.00 10
35.00 < Yol G. ≤50.00 14
50.00 < Yol Genişliği 18

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

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

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

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.

(11) Tasarımı gereği özellik arz eden dini tesisler, tiyatro, kültür merkezi, konferans sa-
lonu, stadyum yapılarının kademelendirme ve kotlandırmasına ilişkin hususlar ilgili idarenin
imar biriminin etüdü ve mimari estetik komisyonunun kararına göre yapılır.

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 eğimleri, istinat duvarı, korkuluk ve benzeri gerekli güvenlik tedbirleri
alınmak ve parsel sınırına 3 metreden fazla yaklaşmamak kaydıyla ön bahçeden 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. 

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.

(2) Tamamen toprağın altında kalması nedeniyle; 22 nci madde uyarınca emsal hesabına
konu edilmeyen alanlar ile kat adedine konu edilmeyen katların hiç bir cephesi kazı ve tesviye
yapılarak açığa çıkarılamaz. 

(3) Emsal hesabına dâhil edilmeyen alanlar, proje değişikliği ile imar planındaki veya
bu Yönetmelikle belirlenen emsal değerini aşacak şekilde emsal hesabına konu alan haline ge-
tirilemez, müstakil bağımsız bölüm haline dönüştürülemez ve kat mülkiyeti tesis edilemez.
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(4) Uygulama imar planında emsal verilmeyen parsellerde katlar alanı, planla veya bu
Yönetmelikle belirlenen; taban alanı katsayısı ile kat adedinin çarpılmasıyla hesaplanır.

Katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen kullanımlar 
MADDE 22- (1) Katlar alanı hesaplanırken mekanın dış duvarının mekan ile birlikte

hesabının yapılması, ortak duvarların ise;
a) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında

%30 emsal hesabına dahil edilmeksizin emsal harici tutulacak iki alanın arasındaki duvarın
emsale dahil edilmemesi, 

b) %30 emsal hesabına dahil edilmeksizin emsal harici tutulacak bir alan ile bu madde
kapsamında %30 emsal hesabı içinde değerlendirilecek bir alan arasında kalan duvarda ise du-
varın orta aksı sınır kabul edilerek Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin seki-
zinci fıkrası kapsamındaki emsal harici alanın bu sınır ile birlikte emsale dahil edilmemesi,
%30 içinde değerlendirilecek alanın da yine bu sınır ile birlikte %30 içinde değerlendirilmesi,

c) Emsal harici bir alan ile emsale dahil bir alan arasında kalan duvarın orta aksı sınır
kabul edilerek hesap yapılması,

gerekmektedir.  
(2) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen

esaslar dâhilinde;
a) Emsal ve %30 hesabına dâhil olmayan alanlar;
1) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konu-

lan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu olan,
korunumlu ya da korunumsuz normal merdiven dışındaki yangın merdiveni ve korunumlu ko-
ridorun asgari ölçülerdeki alanı ile yangın güvenlik holünün 6 m²’si,

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

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

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

alanı,
6) Asma katlı zemin katın içinde yer alan asma kat döşemesi hizasındaki boşluğu,
7) Bir ana kitle üzerinde yükselen bloklardan arta kalan kısımların (baza) üzerinde yer

alan, gezilemeyen ve herhangi bir kullanıma konu olmayan, çatı veya çakıl gibi malzeme ile
kaplı alanlar,

8) Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği ta-
şımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleriyle bütünleşik olmayan, bahçede peyzaj düzenlemesi
niteliğinde yapılan pergola ve süs havuzlarının, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 20 nci
maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kullanımlarıyla birlikte bahçe alanının
%20’sini geçmeyen kısımları,

9) Katlar alanı kapsamında değerlendirilebilecek bir kullanımı olmayan giriş saçakları,
bahçe ve istinat duvarları,

b) Bodrum katlarda yapıldığı takdirde emsal ve %30 hesabına dâhil 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,
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3) Ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilatın konutlarda 150 m²’si, konut dışı ya-
pılarda 300 m²’si,

4) Bütün cepheleri tamamen gömülü olmak ve ortak alan niteliğinde olmak kaydıyla;
otopark alanları ve bu fıkranın (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 değerlendirilecek emsal 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) Asgari ölçülerdeki; temele kadar inen asansör boşlukları, ışıklıklar, çöp ve atık ay-

rıştırma bacaları, hava bacaları, şaftlar,
4) Ana yapının dışında kalan; binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, jeneratör, yağmur suyu

toplama havuzu, evsel atık ve geri dönüşüm hazneleri, ısı merkezi,
5) Akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları hariç olmak üzere kanopiler ve arkatlar,
6) Güneş panellerinin temel ve kaidesi haricindeki kısımları,
7) Açık otoparklar,
8) Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgâr kesici cam panellerle kapa-

tılmış olsa dahi açık oturma yerleri,
9) Bu Yönetmelik uyarınca yapılması zorunlu olan kapıcı dairelerinin toplam 70 m²’si,
10) Atrium ve galeri boşlukları,
11) Ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilat,
12) 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,

13) Bina için gerekli minimum sığınak alanı,
14) Bu fıkranın (b) bendinde belirtilen otopark alanları dışındaki otopark alanları,
15) Yapı yüksekliği 60.50 metreden fazla olan binalar ile özelliği gereği tesisat katı

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

sistemleri ve enerji verimliliği sistemlerinin bulunduğu alanlar, arıtma tesisi, gri su toplama
havuzu, yakıt ve su depoları, trafolar, jeneratör, ısı merkezi, enerji odası, kömürlük, eşanjör ve
hidrofor bölümleri,

17) Ortak alan niteliğinde olmak kaydıyla; çok bağımsız bölümlü yapıların bodrum
ve/veya zemin katlarında yer almak veya yapı yaklaşma sınırlarını ihlal etmemek koşuluyla
istenildiği takdirde müstakil bir bina olarak da düzenlenmek, taban alanına dahil edilmek üzere;
en fazla bir bodrum ve zemin kattan ibaret, toplamda katlar alanının %10’unu ve 1000 m²’yi
geçmeyen, bağımsız bölüm oluşturmayan, ticari amaçla kullanılmayan spor ve sosyal mekanlar,
kitap okuma salonu, toplantı odası,

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

19) Bağımsız bölüm net alanının  %20’sini geçmemek kaydıyla; antre ve koridor ile
ortak duvarı bulunmayan, balkonların 1.50 metre genişliğindeki kısımları ve açık çıkma şart-
larını taşıyan kısımları,
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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,

21) Kat ve ara sahanlıkları dâhil açık veya kapalı merdiven evi,
22) Doğrudan havalandırmak veya hava bacası ya da mekanik olarak havalandırılması

sağlanmak kaydıyla her katta yapılan 2 m²’yi aşmayan atık biriktirme alanı,
23) Klima dış ünite platformlarının asgari 1.50 x 1.00 m2’lik kısmı,
24) Eğitim tesislerinin bodrum katlarında yer alan yemekhane,
25) Tek bağımsız bölümlü fabrika, kültür merkezi, spor tesisi, otel, yurt, sağlık tesisi,

eğitim tesisi, dini tesis vb. gibi yapıların bodrum katlarında, ticari amaç içermeyen, yapının
ihtiyacına yönelik olarak yapılacak; çamaşırhane, mutfak, revir, teknik servis hizmetleri, spor
mekanları vb. gibi müştemilat niteliğindeki alanlar,

26) Açık havuzlar,
27) Mimari projesinde belirlenen ortak kullanım alanları,
katlar alanına dahil edilemez.
Bahçe mesafeleri
MADDE 23- (1) Uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda

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

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

rum katları da dâhil, dörtten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için 0.50 metre ar-
tırılır. Bu hüküm parsellerin park alanına komşu cephelerinde uygulanmaz.

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
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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 zemin seviyesinden itibaren yüksekliklerine göre bu
Yönetmelikte belirlenen iki bina arasındaki yan bahçelerin toplamı kadar mesafe bırakılmak
zorundadır. 

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

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

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

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

safelerinde, binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30.00 m2’si için bir ağaç
dikilir. Parselin ağaç dikimine uygun olmaması halinde bu fıkrada belirtilen şarta göre hesap-
lanan sayıda ağaç, ilgili idarenin uygun göreceği, imar planlarında kamunun kullanımına ay-
rılmış bir alana dikilir.

(7) Mevzuat değişikliği veya yapıdaki kat veya alan artışları nedeniyle asansör yapıl-
ması zorunlu hale gelen mevcut yapılara ilişkin ilave veya tadilat ruhsatı taleplerinde; bina
içinde yapılacak tadilatlarla asansör tesis edilememesi halinde, engellilerin de erişiminin sağ-
lanabilmesi için ön, yan ve arka bahçe mesafeleri içinde parsel sınırına en az 1.50 metre mesafe
bırakılmak kaydıyla asgari ölçülerde panoramik asansör veya ulaşılacak katın yüksekliğinin
uygun olması halinde 23/6/1965 tarihli 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.

6 Eylül 2022 – Sayı : 31945                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



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. Hiçbir koşulda 6.00 metreden fazla yaklaşmamak ve bu Yönetmelikte belirtilen çıkma
koşullarını sağlamak kaydıyla açık veya kapalı çıkmalar yapılabilir.

(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. 

(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; Kent Estetik Kurullarınca

tespit edilecek fonksiyonların, bulunduğu çevreyi geliştirmeye yönelik hazırlanan Kentsel Ta-
sarım Projeleri doğrultusunda tesis edilmesine ilişkin iş ve işlemleri 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.
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(2) Belediyeler kendi sorumluluk alanlarında yapıların estetiği ile ilgili kurallar getir-
meye; mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir gö-
rünüm elde etmek amacıyla dış cephe şeklini boya ve kaplamaları ile çatısının malzemesini ve
rengini tayin etmeye yetkilidir.

(3) Güneş enerjisi panellerinin ve su depolarının çatı üzerindeki konumlandırılması ko-
nusunda düzenleme getirmeye ilgili idare yetkilidir.

(4) 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.

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

(6) Bina cephelerine doğrudan klima üniteleri, çanak anten, muhtelif kablo sistemleri
gibi binaya ait olmayan dış elemanlar monte edilemez. Klima dış üniteleri; projesinde belir-
lenmek üzere sökülebilir malzemelerden oluşturulan platformlar üzerinde çıkma koşullarını
aşmamak ve asgari servis ölçülerini sağlamak üzere düzenlenebilir ve bina cephesi ile uyumlu
olarak gizlenebilir. Bu tür uygulamalarda idarenin onayı alınmak zorundadır.

(7) Yeni başlayacak inşaatlarda, devam eden inşaatlarda ve eski binalarda yapılacak ta-
dilatlarda gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla şantiye sınırı parsel sınırına taşamaz. Ancak zo-
runluluk arz eden parsel sınırını aştığı durumlarda yaya geçişlerinin güvenliğini sağlamak ve
ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla ilgili idare izin vermeye yetkilidir.

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 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 6.50 met-

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

min katlarda 6.50 metre; diğer katlar konut ise 3.60 metre konut harici ise 4.00 metre,
c) Konut bölgelerinde zemin ve normal katlarda 3.60 metre, 
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ç) Zemin katında ticaret yapılabilen konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4.50 metre,
asma katlı zemin katlarda 6.50 metre, diğer katlarda 3.60 metre, ancak bodrum katlarda 4.00
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 uygulama yapılabilir. 
(2) Bu maddede belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen

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

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

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

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

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

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

Yapı piyesleri ve ölçüleri
MADDE 29- (1) Her müstakil konutta en az aşağıdaki piyesler bulunur:

Piyes Dar Kenarı Net Alanı
1 oturma odası 3.00 metre 12.0 m2

1 yatak odası 2.50 metre 9.00 m2

1 mutfak veya yemek pişirme yeri 1.50 metre 3.30 m2

1 banyo veya yıkanma yeri 1.50 metre 3.00 m2

1 tuvalet 1.00 metre 1.20 m2

(2) Banyo/yıkanma yeri ile tuvalet aynı yerde düzenlenebilir.
(3) Hol ve koridor genişlikleri 1.20 metreden az olamaz.
(4) Mutfak nişi ve oda ile banyo ve tuvaletin aynı mekânda düzenlenmesi halinde her

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

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

ve tuvalet havalandırmaları aynı boşluğa açılabilir.
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(7) Su depoları ve ıslak hacimlerin altında enerji odaları teşkil edilemez.
(8) Dükkan ve bürolarda;
a) Pasajlar ve kapalı çarşılar hariç her dükkan için 1 adet tuvalet düzenlenecektir.
b) Bağımsız bölüm brüt alanı 300 m²’yi geçen her bir bağımsız büro ve işyeri için en

az birer adedi engellilerin erişimine yönelik TS 9111 standartlarına uymak kaydıyla erkek ve
kadın ayrı olmak üzere birer adet tuvalet ve lavabo yeri ayrılması zorunludur.

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

ç) İlgili mevzuatında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; otel ve motellerde oda
sayısının %3’ü ve en az her otelde 1 oda, hijyenik bakımı da dahil tekerlekli sandalyelerin do-
laşımına cevap verecek şekilde düzenlenir.

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 engellilerin erişimine yönelik TS 9111 standartlarına uymak kaydıyla 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 engellilerin erişimine yönelik TS 9111 standartlarına uymak kaydıyla en fazla
2.00 metre inilmek veya çıkılmak suretiyle giriş yapılabilir.

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

(5) 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:

En fazla yükseklik En fazla eğim
15 cm ve daha az 1:12 (% 8)
16-50 cm arası 1:14 (% 7)
51-100 cm arası 1:16 (% 6)
100 cm üzeri 1:20 (% 5)
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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.

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, bağımsız bölüm içindeki merdi-
venler ise 1.00 metreden az olamaz. Çatıya ve bodrum katlarına ulaşan ortak merdivenler ile
servis merdivenlerinde de bu ölçülere uyulur. Bu merdivenler ahşap olamaz.

b) Merdiven evlerinin bina cephesinden, çatıdan veya ışıklıktan doğrudan ışık alması
ve merdivenlerin çatıya ve bodrumlara ulaştırılması zorunludur. Ancak bitişik yapı nizamı hariç
bodrum katlarında ortak alan ve eklenti bulunmayan binalarda Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik hükümlerini sağlamak kaydıyla, ortak merdiveninin bodrum katlara
ulaşması zorunlu değildir.

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

ç) Merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili TSE erişilebilirlik standartlarına
uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kapla-
malarında da standartlara uyulması zorunludur.

(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.

(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.
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(3) Hava bacaları; hiçbir koşulda dar kenarı 0.60 metreden az olmamak koşuluyla ba-
canın ihtiyaç duyulduğu kattan başlayan baca yüksekliğinin %2’sinden az olmamak üzere is-
tenilen ölçüde yapılabilir.

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

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

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

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

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

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

(10) Havalandırma bacalarından elektrik ve doğalgaz tesisatı geçirilemez.
Bacalar 
MADDE 33- (1) Kaloriferli ve sobalı binaların konut olarak kullanılan bağımsız bö-

lümlerinin oturma ve yatma hacimlerinin en az birinde ve sıcak su tesisatı bulunmayan banyo
ve mutfaklarında, 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 ayrılır. Atık ayrıştırma bacası
bağımsız bölümlerin kat sahanlıklarında en az bir adet yapılabileceği gibi her bağımsız bölüm
içinde de yapılabilir. 

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

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

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

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

(15) Bağımsız bölüm brüt alanı 150 m²’den büyük olan, zemin katta yer alan işyerle-
rinde, en az baca ölçüsünden az olmamak üzere her bağımsız bölüm için baca boşluğu bırakıl-
ması zorunludur. Bu baca boşluğu diğer bağımsız bölümlerle ortak kullanılamaz.

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

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

(2) Tek asansörlü binalarda; asansör kabininin dar kenarı 1.20 metre ve alanı 1.80 m2’den,
kapı net geçiş genişliği ise 0.90 metreden az olamaz. Asansör kapısının açıldığı sahanlıkların
genişliği, asansör kapısı sürgülü ise en az 1.20 metre, asansör kapısı dışa açılan kapı ise en az
1.50 metre olmak zorundadır. Birden fazla asansör bulunan binalarda, asansör sayısının yarısı
kadar asansörün bu fıkrada belirtilen ölçülerde yapılması şarttır. Tek sayıda asansör bulunması
durumunda sayı bir alta yuvarlanır. TSE standartlarının bu fıkrada belirtilen ölçü ve miktarlar-
dan küçük olması halinde; taban alanında yapılaşma hakkı 120 m2’nin altında olan parseller
ile tek bağımsız bölümlü müstakil konut binalarında TSE standartlarına uyulmasına 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, bodrum katında bağımsız bölüm
bulunmayan zemin katı hariç 10 kat üzeri binalarda veya zemin kat üzerinde 20’den fazla konut
kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda, ikinci fıkrada belirtilen asgari ölçülere uygun
ve en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek
sayıda asansör yapılması zorunludur. Bu asansörlerden en az bir tanesinin herhangi bir tehlike
anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına
dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kay-
nağından beslenecek şekilde tesis edilmesi gerekmektedir.

(5) Binanın kot aldığı noktadan itibaren toplam kat sayısı zemin + 10 kat 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.
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(7) Asansörün yapılması ve işletilmesi ile ilgili hususlarda; bu madde hükümleri de dik-
kate alınarak, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönet-
meliği (2014/33/AB) ve TSE standartları hükümlerine uyulur.

(8) Asansörlerin bodrum katlar dâhil tüm katlara hizmet vermesi zorunludur. Ancak or-
tak kullanım alanı bulundurmayan ve iskâna konu olmayan bodrum katlara asansörlerin ulaş-
ması zorunlu değildir. 

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

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

(11) Özellik arz eden binalarda, binanın kat adedi, yapı inşaat alanı, kullanma şekli göz
önünde tutularak asansör sayıları ile asgari ölçüleri ilgili idaresince artırılabilir. 

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

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

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

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

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

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

(6) Akaryakıt servis istasyonları, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetme-
lik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve TS 12820 sayılı Akaryakıt İs-
tasyonları Emniyet Gerekleri Standardı hükümlerine uyularak yapılır.

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) 10 bağımsız bölüme kadar konut binalarında 3 m3’ten,
ç) Diğer binalarda 5 m3’ten,
az olmamak üzere yapının kullanma amacı, günlük su ihtiyacı, seçilen yangın söndürme

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

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

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

(4) Su depoları ve hidrofor, gerekli drenaj ve yalıtım tedbirleri alınarak binanın bodrum
ya da çatı katında tertiplenebileceği gibi, aynı koşulları taşımak şartıyla, bina alanı dışında ön,
yan ve arka bahçelerde toprağa gömülü şekilde de yerleştirilebilir.
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(5) Su depoları, taşıyıcı sistemden bağımsız olarak betonarme, paslanmaz çelik veya
sıhhi şartlara uygun benzeri malzemeden yapılır.

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

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

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

Korkuluklar
MADDE 38- (1) Binalarda; balkon, teras, galeri boşluğu, sahanlıkların boş kenarları

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

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

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

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

Kapı ve pencereler
MADDE 39- (1) Bütün yapılarda;
a) Kapı yükseklikleri 2.10 metreden,
b) Kapı net (temiz) genişlikleri bina giriş kapılarında 1.50 metreden, kapıların çift ka-

natlı olması halinde bir kanat 1.00 metreden,
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.
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(7) Atriumlu, galeri boşluklu veya iç bahçeli tasarlanan binalarda, bu mekânlara bakan
pencere veya camekânların camlarının kırıldığında dağılmayan özellikli olması zorunludur.

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

Çatılar
MADDE 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 ucundan hesaplanır. Çatılar parapet üzerine oturtulamaz. 
(4) Mahya yüksekliği; 5.00 metreyi geçmemek ve çatı eğimi %40’ı geçmemek kaydıyla

ayrık binalarda kırma, ikili blok binalarda bloğu ile müşterek kırma, iki taraftan da bitişik bi-
nalarda ise ön ve arka cepheye akıntılı beşik çatı kurulacağı varsayılarak belirlenir. 

(5) Çatının belirlenen mahya ile saçak ucu arasındaki hattı aşmamak koşulu ile şekli
serbesttir. Estetik ve teknolojik kaygı ile bu hattın dışına çıkan uygulamalar ilgili idare tarafın-
dan değerlendirilir. 

(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 tesisatla
ilgili hacimlerin, güneş enerjili su ısıtıcılarının ve çatı pencerelerinin çatı örtüsünü aşmasına
ilgili idarece teknik gereklere göre uygun görülecek ölçü ve şekilde izin verilebilir. Asansörlü
binalarda TSE standartlarına göre projelendirilecek asansör kulelerinin ve bu bölümlerle birlikte
düzenlenen merdiven evlerinin en az ölçülerdeki bölümlerinin, çatı örtüsünü aşmasına da izin
verilir.

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

(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. Ancak, üst kat tavan döşemesi ile çatı örtüsü arasında
kalan hacimler, uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa ilave kat döşemeleri yapılmak
suretiyle bölünemezler. 

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

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.
2) Arka ve yan bahçe mesafelerine, parsel sınırlarına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa yapılsın
0.20 metreyi geçmeyen, kullanım alanına dâhil edilmeyen motif çıkmalar yapılabilir. Bahçe
içinde yapılacak üstü açık teras ve zemin kat giriş merdivenleri ile bina cephesinden itibaren
genişliği 2.50 metreyi geçmemek, tretuvar dışına taşmamak ve en alçak noktası tretuvar ko-
tundan en az 2.50 metre yükseklikte yapılacak giriş saçakları çıkma olarak değerlendirilmez.
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.
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Saçaklar
MADDE 42- (1) Uygulama imar planında belirlenmemiş ise 1.20 metreyi geçmeyen

saçak yapılabilir. Saçakların şekli ve genişliği, yörenin mimari karakterine ve yapılacak yapı-
ların özelliğine göre mimari estetik komisyonu kararı alınarak ilgili idarece de tayin edilebilir. 

(2) Saçaklar parsel sınırlarını aşamaz.
(3) Binada çıkma yapılması halinde saçak genişliği çıkmadan itibaren 0.70 metreyi aşa-

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

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

(2) Eğimli yollarda/arazilerde bahçe duvarı üst kotunun tretuvardan en fazla 1.50 metre
yükseldiği durumlarda duvar üstten kademelendirilir. Fazla meyilli ve tehlike arz eden yerlerde
uygulanacak şekli takdire idare yetkilidir.

(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’tan fazla olan ve katı yakıt kullanan ka-

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

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

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.
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ç) Kapıcı dairelerinde, her birisi en az 9 m2 ve dar kenarı en az 2.50 metre olmak üzere
2 yatak odası ve 12 m2’den az olmamak üzere 1 oturma odası, en az 3,3 m2 mutfak ve banyo
veya duş yeri ve tuvalet bulunur.

d) Bina dışında tertiplenen kapıcı daireleri en fazla brüt 40 m2 olmak zorundadır. Bu
fıkranın (ç) bendinde yer alan ölçüleri sağlayacak şekilde 1 yatak odası, 1 oturma odası, mutfak
ve banyo veya duş yeri ve tuvalet bulundurulur.

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

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

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

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

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

çülere uyulma şartı aranmaz.
Portikler
MADDE 45- (1) Portikli yapıların yapılacağı cadde ve sokaklar uygulama imar planı

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

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

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

Fırınlar
MADDE 46- (1) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

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

(2) Fırınların tanziminde;
a) Mevcut binalarda ekmek fırını hariç fırın ve tandır yapılması durumunda, Kat Mül-

kiyeti Kanunu 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.
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g) Tesisin ihtiyacı olan otopark kendi parselinde karşılanır. 
ğ) TSE standartlarına uyulur.
h) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli

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

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

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

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

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

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

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

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

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

merkezi, çarşı, pasaj ve mağaza gibi binalar ile otel ve benzerleri binalarda her 25 kişi için, en
az birer adet, resmî binalar ile sinema, tiyatro gibi umumî binalarda ise her 50 kişi için en az
birer adet tuvalet yapılması zorunludur. Bu yapılarda engellilerin erişiminin sağlanmasına yö-
nelik tedbirler alınarak en az 1 kadın, 1 erkek olmak üzere engellilerin kullanımına ve erişile-
bilirlik standardına uygun tuvalet ayrılır. 

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

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

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

(5) Umumî binalarda çalışan, müşteri ve ziyaretçi gibi tüm kullanıcıların ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla kapasite hesabına göre belirlenen büyüklük ve sayıda erişilebilirlik stan-
dardına uygun engelli tuvaleti yapılır. 
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Çay ocakları
MADDE 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
düzenlenebilir. 

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

Yığma, ahşap ve kâgir yapılarda aranan şartlar
MADDE 50- (1) Binalar, güncel teknik mevzuat ile fen ve sanat kurallarına uygun ola-

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

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

ğinin 62 nci maddesi,
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 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yü-

rütür.
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TEBLİĞLER

Türk Akreditasyon Kurumundan:

TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNCA UYGULANACAK AKREDİTASYON

KULLANIM ÜCRETİ/PAYINA DAİR TEBLİĞ

(TÜRKAK: 2022/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edi-

len kuruluşların 2022 yılı için ödeyecekleri akreditasyon kullanım ücreti veya paylarını belir-

lemek ve bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuru-

luşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

638 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Akreditasyon kullanım ücret payları ve bildirimi

MADDE 3- (1) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşlar, ak-

redite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetleri dolayısıyla, 2022 yılı içinde elde ettikleri

brüt gelirlerden (akredite kuruluşların Devlete ödediği vergi ve kesinti dâhil) 4 üncü maddede

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde akreditasyon kullanım ücretini/payını Türk Akreditas-

yon Kurumuna beyan etmekle ve ödemekle yükümlüdür.

(2) Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşların tamamı, 2022 yılında akreditasyon

kapsamında elde ettikleri brüt gelirlerini hesaplayıp, usul ve esasları Türk Akreditasyon Kuru-

mu tarafından yıl sonunda, www.turkak.org.tr adresinde yayınlanan duyuruya uygun şekilde,

2023 yılı Mart ayı sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumuna bildirir.

(3) Yurt içinde faaliyet gösteren kuruluşların söz konusu bildirimlerini ispat eden mali

belgeleri, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Müşavirlik Kanununa göre serbest muhasebeci mali müşavirler veya yeminli mali müşavirler

ya da 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci

maddesinde sayılan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yü-

rüten muhasebe yetkilileri tarafından imzalanıp onaylanır. İmzalı onaylı örnekler e-türkak ku-

rumsal hizmet portalına yüklenir ve ihtiyaç duyulması halinde TÜRKAK’a gönderilmek üzere

saklanır.

Akreditasyon kullanım ücreti/payı hesaplanması ve ödenmesi

MADDE 4- (1) Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşlardan;

a) Akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla 2022 yılında elde

ettikleri brüt gelirleri toplamı elli bin (50.000) Türk Lirası ve altında olanlar ile akreditasyon

kapsamındaki faaliyetlerden herhangi bir gelir elde etmeyenler, gelirleri ile ilgili beyanda bu-

lunur ancak akreditasyon kullanım ücreti/payı ödemez.
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b) Akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla 2022 yılı içinde

elde ettikleri brüt gelirlerinin toplamı elli bin (50.000) Türk lirasının üzerinde olanlar, brüt ge-

lirlerinin toplamı üzerinden binde altı (%0,6) oranında hesaplanacak ücreti/payı, izleyen yılın

Mart ayı sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumunun bildireceği banka hesap numaralarına

öder.

(2) Yurt dışında faaliyet gösteren akredite kuruluşlar ise, akreditasyon kullanımı ile

ilgili herhangi bir bildirimde bulunmaz ve kullanım ücreti/payı ödemez.

(3) Yurt içinde faaliyet gösteren kuruluşların kullanım ücreti/payı ile ilgili bildirim yap-

maması ya da hesaplanan ücret ve payı süresi içerisinde Türk Akreditasyon Kurumu hesaplarına

yatırmaması halinde, kuruluş hakkında hem yasal takip işlemi hem de akreditasyonun askıya

alınması işlemi başlatılır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu

yürütür.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 02/09/2022

Karar No : 2022/ÖİB-K-60

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 02/09/2022

Karar No : 2022/ÖİB-K-61

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 02/09/2022

Karar No : 2022/ÖİB-K-62

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 02/09/2022

Karar No : 2022/ÖİB-K-63

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 02/09/2022

Karar No : 2022/ÖİB-K-64

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 02/09/2022

Karar No : 2022/ÖİB-K-65

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 02/09/2022

Karar No : 2022/ÖİB-K-66

Konu : Taşınmaz Satışı
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10540 

—— • —— 
Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10541 

—— • —— 
Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10543 
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Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10384 

—— • —— 
Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10412 

—— • —— 
Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10562 

 



6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

Gürün Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10389 
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Iğdır 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10563 
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Iğdır 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10544 

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

 
 10390 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
YATIRIMCILARA DUYURU 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 

aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle 
özelleştirilecektir. 

Sıra 
No 

İhale Konusu 
Taşınmazlar 

İhale 
Şartnamesi 
Bedeli (TL) 

Geçici 
Teminat 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 
Verme 
Tarihi 

İletişim Numarası 

1 
İzmir/Çeşme/Dalyan 7907 ada  

2 parseldeki 2.500,00 m2 yüzölçümlü 
taşınmazın 2136/2500 hissesi 

3.000 900.000 27.09.2022 
(0312) 585 81 62 
(0312) 585 82 30 

2 
İzmir/Çeşme/Sakarya 6702 ada  

1 parseldeki 2.838,00 m2 yüzölçümlü 
taşınmazın 1623/2400 hissesi 

3.000 1.300.000 27.09.2022 
(0312) 585 81 62 
(0312) 585 82 30 

3 
Kütahya/Merkez/Parmakören  

4112 ada 8 parseldeki 8.032,08 m2 
3.000 500.000 28.09.2022 (312) 585 84 20 

4 

İstanbul/Tuzla/Tepeören 245 ada  
2 ve 9 parsel numaralı toplam 10.286,44 

m2 yüzölçümlü taşınmazlar (bir bütün 
halinde) 

5.000 3.000.000 28.09.2022 (312) 585 84 20 

5 
İstanbul/Tuzla/Tepeören 294 ada  

3 parseldeki 1.000,00 m2 
3.000 300.000 28.09.2022 (312) 585 84 20 

6 
İstanbul/Tuzla/Tepeören 303 ada  

4 parseldeki 4.290,18 m2 
3.000 1.250.000 28.09.2022 (312) 585 84 20 

7 
İstanbul/Tuzla/Tepeören 330 ada  

2 parseldeki 4.878,90 m2 
5.000 1.500.000 28.09.2022 (312) 585 84 20 

1. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak 
suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen 
teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. 

2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. 
Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez. 

3. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar 
ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir. Yatırım 
fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. OGG ortaklarının tamamı yatırım fonu olamaz. 

4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için 
ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede 
istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif 
verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur. 

5. İhale Şartnamesi bedeli; 
• Alıcı : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
• Hesap No : TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O) 
• Açıklama : İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel’e 

İlişkin İhale Şartname Bedeli belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak 
için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif verenin OGG olması 
halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir). 
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6. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin 
aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname 
bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 
(yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve 
telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta, iadeli taahhütlü veya kargo ile 
gönderilebilecektir. 

7. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda 
geçici teminat alınacaktır. Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda yatırılacak 
hesaba ait bilgiler İhale Şartnamesinde ve İdaremiz internet sitesinde (www.oib.gov.tr) ana 
sayfasının en alt satırında yer alacaktır. 

Açıklama bölümüne: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-
Parsel’e İlişkin İhale Teminat Bedeli ibaresi yazılmalıdır. 

8. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak 
ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye 
bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda 
ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %24 (yüzde yirmi dört) oranında 
basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır. 

9. 1. ve 2. sıradaki taşınmazların ihale bedelinin vadeli ödenmesi yönteminin tercih edilmesi 
halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınacaktır. Diğer 
taşınmazlar için taşınmazın mülkiyetinin devredilmemesi yönteminin tercih edilmesi halinde, 
vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınmayacaktır. 

10. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi 
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı 
sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu 
ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden 
araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli 
işlemleri yapmaları istenir. 

11. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme 
ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

12. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 
tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur. 

13. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 
14. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. 
15. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep 

edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir. 
T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 Kurtuluş/ANKARA 
www.oib.gov.tr 

    10613/1-1 
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NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-1582 TPAO Genel Müdürlüğü Mersin, İskenderun ve Çevresindeki Limanlardan 

Merkez, Taşucu/Filyos KLM ve Bölgelere Nakliye Hizmeti Satın Alma “Açık İhale Usulü” ile 
İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/815639 
1- İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Cad. No: 10 / 

06530 Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 207 26 87  
     Faks 0312 286 73 74 - 0312 286 90 73 
c) Elektronik Posta Adresi (Varsa) : yurtici_ihale@tpao.gov.tr 
2- İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : TPAO adına yurtdışından satın alınarak, Mersin, 

İskenderun ve çevresindeki limanlara getirilen çeşitli 
malzeme ve ekipmanın şartname hükümleri 
çerçevesinde, elleçlemesinin yapılarak Ankara Genel 
Müdürlük, Batman, Adıyaman, Trakya Bölge 
Müdürlükleri ve Taşucu/Filyos Kıyı Lojistik 
Merkezi’ne tır veya kamyon ile taşıması işidir. 

b) Yapılacağı Yer : TPAO ihtiyacı her türlü malzeme ve ekipmanın 
teslim alınacağı ve teslim edileceği birim fiyat teklif 
tablosunda belirtilen yerler ve limanlardır. 

c) İşin Süresi : 365 Gün 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
     Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Cad. No: 10 

Çankaya / ANKARA 
     GENEL MÜDÜRLÜK Sıtkı Sancar Toplantı Salonu 
     İstekliler ihale oturumuna katılabilir. (İstekliler ihale 

salonunda toplanacak olup canlı bağlantı ile oturuma 
katılacaklardır.) 

b) Tarihi ve Saati : 21.09.2022 Çarşamba Saat 14:30 
4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
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, 

b) İçeriği bu İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu, 
c)  İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, Ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da 

belirtildiği ortak girişim beyannamesi, 
f)  İdari şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 
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g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime 
yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren belge, 

h) İdari şartnamenin 7.7. İhalenin yabancı isteklilere açıklığı maddesinde istenen yerli 
istekli olunduğunu gösteren belgeler, 

i) İdari şartnamenin 7.3. ve 7.4. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
k) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a), (e) ve (h) 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 sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 
bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; 
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler 
Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlilik belgesi banka 

referans mektubudur. Banka referans mektubu Türkiye de veya yurtdışında faaliyet gösteren 
bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun aşağıdaki kriterlere göre düzenlenmiş 
olması zorunludur. 

a) İlk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 
b) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya kullanılmamış gayri nakdi 

kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı 1.000.000 (birmilyon) TL den az olamaz. 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle sağlanabilir. 

c) İş ortaklığında ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir. Gerek görüldüğünde banka referans mektubunun 
teyidi ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya Şubesinden İDARE’ce yapılır. Yapılan 
teyitlerin bankanın iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 

4.3.  Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Aranacak Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması 
Gereken Kriterler 

4.3.1. En fazla 10 yaşında olmak üzere; en az 15 (Onbeş) adet treyler, 10 (On) adet 
kamyon ve 5 adet 30 - 80 ton arasındaki yükleri taşıyacak kapasitedeki lowbedin mülkiyetine ya 
da kullanma hakkına sahip olunduğuna dair belge, (Trafik Tescil Belgeleri ve noter onaylı kira 
sözleşmesinin aslı veya ilanın yapıldığı yıl içinde noterce onaylanmış fotokopileri veya İhalenin 
yapılacağı tarihi kapsayan proforma fatura ile birlikte noterden taahhütname verecektir.) 

İş Ortaklığı veya Kooperatiflerde; araçların Ortaklığa / Kooperatife, ya da Ortaklarına / 
Üyelerine ait olduğuna dair belge veya kullanma hakkına sahip olduğunu gösterir noter onaylı 
kira sözleşmesinin veya üyelik belgesinin verilmesi gerekmektedir. 

4.3.2. Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun Yetki belgesinin 
(C2,L2, TİO belgesi ) aslı veya onaylı fotokopisi, 

4.3.3. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; hizmet alımları için ilk ilan tarihinden 
geriye doğru son beş yıl içinde herhangi bir yıllık periyodda, kamu veya özel sektörde; teklif 
bedelinin en az % 15'i oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği kurum veya 
şirket tarafından kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. (Bu 
belgeler, taşımayı yaptığı firma veya kurumca onaylı fatura suretleriyle desteklenecektir.) 

4.3.4. İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 
ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak 
diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az 
olamaz. 
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4.3.5. Yurtdışından Mersin limanına gelen ve ithalatları yapılan konteynerların liman 
dışında içlerinin boşaltılmasının, boşaltılan malzemelerin vasıtalara yüklenmesinin temini için; 
Mersin Belediyesi sınırları içerisinde etrafı tel örgü ile çevrili, en az 5.000m² saha içerisinde en az 
500 m² kapalı ambarı veya sundurması olan ve özel güvenlik koruması altında aydınlatması 
bulunan sahaya sahip olmaları veya bu özelliklerde bir saha kiralayacak olmaları durumunda, 
ihalenin İstekli üzerinde kalması halinde sahanın en az bir yıl süreyle kullanım hakkına sahip 
olacaklarına dair yer sahibinden alacakları noter onaylı taahhütnamenin, sahanın bulunduğu yeri 
belirten harita ve krokisi, fotoğrafları ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. 

4.3.6. Liman dışındaki depoya getirilen konteynerları vasıtalardan tahliye etmek, 
konteynerlarının içlerinin boşaltılması ve boşaltılan yüklerin elleçlenmesi ve tekrar vasıtalara 
yükletilmesinin temini için; yüklenicinin, bıçak aralığı minimum 240 cm ve taşıma kapasitesi 
minimum 6 ton olan en az 2 adet forklift ile en az 1 adet vince sahip olmaları veya bir yıl süreyle 
kullanım hakkına sahip olduklarını noter onaylı kira sözleşmeleri ile belgelemeleri gerekmektedir. 

4.4.  İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Türkiye Petrolleri A.O. ’ca 
veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak 
isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul 
edilecektir. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine, ihaleden bir (1) işgünü önceye kadarki süre 
içerisinde TPAO’nun yetkili personel tarafından “Aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama 
gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine 
ekleyebilirler. 

4.5. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş yada 
paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5- İhale dokümanı; 
www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya yurtici_ihale@tpao.gov.tr istenebilir. 
Şartname bedeli 500,00-TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. 

Bürosu TL için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) 
banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten 
temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve şartname 
dekontunu ibraz etmeleri zorunludur. 

6- Teklifler, 21/09/2022 tarih ve saat 14:30’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
İHALE SALONU GELEN EVRAK servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla gönderilecektir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7- İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihale kalem bazında kısmi teklife açıktır. 

8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
10- Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
11- İş Ortaklığı kabul edilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
12- Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 
yapılmaktadır. 

    10645/1-1 
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ÇELİK BORU SATIŞI YAPILACAKTIR 
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden: 
Çelik boru satışı KOSKİ İhale Yönetmeliğinin 29. maddesinin (a) bendine göre kapalı 

teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1- İdarenin 
a) Adresi : İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 56   42060 

Selçuklu/KONYA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 332 221 6100/6724 - 332 235 4634 
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@koski.gov.tr 
2- İhale konusu 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 8.575,83 Metre Q1800mm çaplı, 16 mm et kalınlığı, içi 

beton dışı PE kaplı çelik boru satışı. 
b) Muhammen Bedel : 74.930.000,00 TL 
c) Geçici Teminat :   2.247.000,00 TL 
e) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren; 30 takvim günü 
3- İhalenin 
a) Teklif Zarflarının Teslim  
 Edileceği Yer : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah. 

Albayrak Cad. No: 38 Selçuklu/KONYA 
b) Yapılacağı Yer : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah. 

Albayrak Cad. No: 38 Selçuklu/KONYA 
c) Tarihi ve Saati : 12.09.2022, saat: 14:30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. 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. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en yüksek fiyatlı tekliftir. 
6- Ödeme koşulları: 
6.1.  İhale bedelinin tamamı KOSKİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına yatırıldıktan 

sonra Seçme İçmesuyu Arıtma Tesislerindeki malzemeler yüklenici tarafından teslim alınacaktır. 
İhale bedelinin tamamı kadar avans teminat mektubu karşılığında ilk taksiti sözleşme tarihinde 
ödenmek üzere 4 eşit taksitle (1+3) de ödeme yapılabilir. 
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7- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin bütün giderler (her türlü vergi, resim, harç, 
ulaşım, sigorta, yükleme, boşaltma, nakliye giderleri) yükleniciye aittir. 

8- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
8.1.  İhale dokümanı, ihalenin yapılacağı adreste görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir. 

İhaleye gireceklerin idareden doküman temin etmesi zorunludur. İsteklilerin ihale konusu 
malzemeyi görerek teklif verdikleri kabul edilecektir. Bu konuda ki tüm sorumluluk isteklilere 
aittir. 

9- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN 
MAH. ALBAYRAK CAD. NO: 38 SELÇUKLU/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10- İstekliler en az yukarıda belirtilen tutar kadar geçici teminat vereceklerdir. Geçici 
teminatların geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 
günüdür. 

12- İdare 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 
olmaksızın yönetmelik hükümleri içerisinde ihaleyi yapıp, yapmamakta dilediğine yapmakta 
kısımlara bölmekte, her kısmı başkasına ihale etmekte serbesttir. 

    10107/1-1 
—— • —— 

PALET KİRALANMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 600.000 adet Palet Kiralanması Hizmeti %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale 
Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 
RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.09.2022 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere açıktır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    10504/1-1 
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BANT MAKARALARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
BANT MAKARALARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri İle 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 : 0372259 47 88 - 03722591900 
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 
Cd.) 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 : zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a) Dosya No : 2222098 
b) IKN : 2022 / 883031 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Bant makaraları - 2.300 adet 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Ambarıdır. 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 
tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 100 takvim günüdür. 
3- İhalenin   
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 03.10.2022 Pazartesi günü saat : 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.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi 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.- Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır.  
Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı isteklilerin 

tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına göre yabancı 
isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb) yaklaşık 
olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez 
Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. Değişik 
döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kura göre 
eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.  
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler 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 : Bu madde boş bırakılmıştır. 
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. 10382/1-1 
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SOLUNABİLİR TOZ ÖLÇÜM CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Solunabilir Toz Ölçüm Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin 

(g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri İle 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 : 03722594000 - 03722591900 
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 
Cd.) 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 : ttk@ taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a) Dosya No : 2244029 
b) IKN : 2022/868637 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Solunabilir Toz Ölçüm Cihazı / 1 kalem (2 Adet) 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Yerli Yükleniciler için: TTK Makine ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 
Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı. 

     Yabancı Yükleniciler için: Sipariş şartlarına bağlı 
olarak uluslararası teslim şekillerinin öngördüğü 
teslim yeri. 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 
tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 120 takvim günü 
3- İhalenin   
a) Yapılacağı Yer : Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı 

Salonu 
b) Tarih ve Saati : 20/09/2022 Salı günü saat 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 
tastiknamesi 
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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.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi 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- Teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar eksiksiz ve tam olarak 
cevaplandırılarak teklif ile birlikte verilecektir.  

6.2- Yüklenici firma tarafından teklif ile birlikte idari şartnamenin 7.7 maddesine uygun 
olarak aşağıdaki belgeleri verecektir; 

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından 
tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi 
itibariyle geçerli belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi 
bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen 
akredite kuruluşun yazısı) 

b) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity)  
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
8- Bu ihaleye kısmi teklif verilmeyecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye yerli ve yabancı 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 
(On Beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/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. 10394/1-1 
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YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME, İSTİFLEME VE YÜKLEME HİZMETİ  
SATIN ALINACAKTIR 

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2022/2023 Kampanya Dönemi YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME, 

İSTİFLEME VE YÜKLEME HİZMETİ işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 
Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/896759 
1- İdarenin 
a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT 
b) Telefon No : 0 354 441 10 10 
c) Faks No : 0 354 441 10 18 
2- İhale Konusu Malın 
a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikasında, 2022/2023 kampanya 

döneminde (+-%20 Toleranslı) 1.000 Kg’lık 25.000 Ton 
(YirmibeşbinTon) yaş pancar posasının, mobil tip, 
silindirik formda streçlenmiş balya silajı yapım esasına 
göre çalışan yaş pancar posası paketleme makineleri ile 
paketlenmesi, yapılan paketlerin alıcı araçlarına 
yüklenmesi, stoklama alanına taşınması, istiflenmesi, 
stoklama sahasından satılan paketlerin alıcı araçlarına 
yüklenmesi işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 
c) İşin Süresi : İşin yaş küspe paketleme dönemi 2022/2023 Kampanya 

Dönemi olan tahmini (+-%20 Toleranslı) 120 takvim 
gündür. Yüklenici, fiilen paketleme işleri bittikten sonra 
sözleşme süresince stokta bulunan posa paketlerinin 
tamamının satışı yapılıncaya kadar İdarenin de uygun 
göreceği gerekli sayı ve özellikte balya tutucu ataşman 
takılı ön yükleyici kepçe ve personel çalıştırmaya devam 
edecektir. Dolayısıyla işin paketleme dönemi dahil 
toplam süresi 365 takvim günüdür. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 16.09.2022 - Saat 14:30 
4- İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/ 

YOZGAT) adresinde görülebilir ve 200,00 TL. (Y.İkiyüz TL) bedel karşılığında aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
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6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

7- İstekliler, Teknik Şartnamenin Madde 2.4 ve 2.6’da belirtilen makine ve diğer araç ve 
iş makinelerinin kendi öz malı olduğuna dair belgeyi veya kiralama yolu ile temin edilmiş ise söz 
konusu bu makinelerin en az 5 (Beş) ay süreliğine kiralandığına dair noter onaylı kira 
sözleşmelerini teklifleri ekinde vereceklerdir. 

8- İstekliler paketleme yapacak makinelere ait teknik bilgi ve belgeleri teklifleri ekinde 
vereceklerdir. 

8.1.  İstekliler Tarım ve Orman İl veya İlçe Müdürlüğünden alınmış Silaj Paketlemeye 
Yönelik İşletme Kayıt Belgesini teklifleri ekinde vereceklerdir. 

Kullanılacak paketleme makinelerinin imal yılı 2018 ve üzeri olacaktır. 
9- Teklif edilen bedelin % 25’i oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 
9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
1-Silaj paketleme işi, 
2-Yaş Pancar Posası Paketleme işi 
10- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 
saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. İsteklinin teklifini postayla 
göndermesi halinde dahi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. 
ve 25. maddesi uyarınca açık eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni 
temsilcisinin noter onaylı yetki belgesi aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması 
gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması 
halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır. 

11- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

11.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 
12- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. Teklif fiyatların eşit olması durumunda; istekliler tarafından sunulan iş deneyimini 
gösteren belgeler değerlendirilerek, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan 
isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot 
ortağın hisse oranına bakılmaksızın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı, konsorsiyumların 
teklif verilmesine izin verilmesi halinde ise konsorsiyumun koordinatör ortağının tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyim tutarı esas alınacaktır.” 

    10553/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Veliköy Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, 
birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek 
suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Veliköy Mah. Sanayi Bulvarı No: 54/A Çerkezköy/ 
TEKİRDAĞ 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait yol, içmesuyu ve 

yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım 
işi 

b) Yapılacağı Yer : Çerkezköy/TEKİRDAĞ 
c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin Süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile) : 175.880.210 TL 
f) Geçici Teminatı :     5.276.406 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 22/09/2022- Saat 10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A)  Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B)  Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C)  Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1)  Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. 

D)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F)  Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G)  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H)  Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K)  İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Veliköy Mah. Sanayi Bulvarı 

No:54/A Çerkezköy/TEKİRDAĞ adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    10622/2-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 16.09.2022 

Saati 14:05 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BERGAMA 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 
BERGAMA 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   5939 379,631 1 165,00 1.879,00 

2 
KIRKGEÇİT 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   1799 148,349 1 489,00 2.176,00 

3 
ÇATALÇAM 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   4464 780,264 1 515,00 12.055,00 

4 
BERGAMA 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   8732 1021,96 1 529,00 16.219,00 

5 
BERGAMA 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   5236 949,657 1 657,00 18.718,00 

6 
ÇATALÇAM 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   1003 292,862 1 722,00 6.343,00 

7 
KIRKGEÇİT 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   1979 536,024 1 727,00 11.691,00 

8 
ÇATALÇAM 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   881 313,631 1 794,00 7.471,00 

9 
BERGAMA 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   1973 638,821 1 815,00 15.619,00 

10 
İNCECİKLER 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   2748 1979,809 1 825,00 49.000,00 

11 
KIRKGEÇİT 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   1400 308,251 1 849,00 7.851,00 

12 
İNCECİKLER 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   1206 611,829 1 856,00 15.712,00 

13 
KIRKGEÇİT 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   857 300,962 1 877,00 7.918,00 

14 
BERGAMA 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   880 550,296 1 932,00 15.386,00 
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15 
POYRACIK 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   2932 1470,456 1 965,00 42.570,00 

16 
POYRACIK 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   2484 1291,993 1 977,00 37.868,00 

17 
KIRKGEÇİT 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   1814 787,599 1 986,00 23.297,00 

18 
KIRKGEÇİT 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   674 268,747 1 995,00 8.022,00 

19 
ÇANDARLI 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   638 456,414 1 1.010,00 13.829,00 

20 KINIK OİŞ İbreli Dikili Ağaç   564 335,289 1 1.028,00 10.340,00 

21 
İNCECİKLER 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   1986 1750,214 1 1.045,00 54.869,00 

22 
KIRKGEÇİT 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   1324 493,468 1 1.056,00 15.633,00 

23 DİKİLİ OİŞ İbreli Dikili Ağaç   473 361,455 1 1.120,00 12.145,00 

24 
GÖÇBEYLİ 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   1641 923,349 1 1.145,00 31.717,00 

25 
ÇANDARLI 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   3078 2615,506 1 1.145,00 89.843,00 

26 KINIK OİŞ İbreli Dikili Ağaç   502 343,164 1 1.165,00 11.994,00 

27 
ÇANDARLI 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   335 335,112 1 1.181,00 11.873,00 

28 
İNCECİKLER 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   633 501,366 1 1.190,00 17.899,00 

29 
POYRACIK 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç   4408 2271,23 1 1.297,00 88.374,00 

30 DİKİLİ OİŞ İbreli Dikili Ağaç   5502 3062,752 1 1.367,00 125.603,00 

 TOPLAM     68085 26080,46 30 27.424,00 783.914,00 

1-İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 30 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 
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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 % 40’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 % 30'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 % 2.50 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. 

Adres : Ertuğrul, Park Otel Sk. No:3, 35700 Bergama/İzmir 

Telefon : 0(232) 631 2836 

Fax No : 0(232) 632 0043 

  10577/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10587/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10635/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10636/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10611/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10612/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 10416/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 10417/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 10418/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 10419/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Ağa Ceylan Vakfı. (ACEYVAK) 
VAKFEDENLER: Mahmut CEYLAN, Ayhan CEYLAN, Aydın CEYLAN, Bülent 

CEYLAN. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 30. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.08.2022 tarihinde kesinleşen 08.06.2022 
tarihli ve E:2022/59 K:2022/237 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklar ve gençlerimizi ve halkımızı, 
milli ve manevi değerlerle mücehhez, şuurlu, bilgili, kültürlü, geleceğin ilim ve teknolojisine 
hakim, lider ruhlu cesur şahsiyetler olarak yetiştirmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 
gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (YüzbinTürkLirası) nakit. 
YÖNETİM KURULU: Ayhan CEYLAN, Levent CEYLAN, Aydın CEYLAN. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları aynı amaç ve gayeye yönelik olarak faaliyette bulunan bir 
başka vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    10554/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Uzunköprü Bor Ürünleri Vakfı. 
VAKFEDENLER: İlhan AKSOY, Rashida SUPASHEVA, Şükran KÜNTECİ. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Edirne. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Uzunköprü 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.07.2022 tarihinde kesinleşen 25.03.2022 
tarih ve E:2020/141, K:2022/74. 

VAKFIN AMACI: Bor ve diğer madenlerle sahalarına dayalı yerli ham maddelerle Ar-Ge 
ileri teknolojik katma değeri yüksek ürünlerin üretimini ve satışını yapmak. İleri teknolojik Ar-Ge 
laboratuvar kurup cihazlarını almak. Teknik meslek ve beceri eğitimini verecek okul ve kurs 
açmak. Korumaya ve korunmaya muhtaç insan için sağlıkla ve sosyal hizmetlerine yönelik üretim 
amaçlı projelerine vakıflar ile ahilik sistemi ile uygulamak veya desteklemek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 TL.-(SeksenbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU: İlhan AKSOY, Rashida SUPASHEVA, Şükran KÜNTECİ. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları amacına en uygun vakfa devredilir.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    10555/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 9.06.2022 tarihli ve 11018-11 sayılı kararı ile, 

0910561332 vergi numaralı DAĞ/6663-3/37733 lisans sahibi Bağlıca Mah. 1095. Sokak 
Hilalpark Konutlatı Apt. No:5/1 Etimesgut Ankara adresinde mukim Asmir Petrolcülük A.Ş 
hakkında 21.01.2021 tarihi/tarihleri için ulusal stok yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 
fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 2.328.336,-TL tutarında 
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 2.328.336,-TL tutarındaki idari 
para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili 
mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde 
açılan Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul 
Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 
uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar 
teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz 
konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 
süresi içinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili Vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10411/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 10526/1-1 

—— • —— 
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
Üniversitemiz 01.09.2022 tarihli ve 31940 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak 

yayımlanan Öğretim Üyesi alım ilanında bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi doçent 
kadrosu Uluslararası Ticaret Finans Bankacılık bölüm adı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

DOÇENT 

Birim Bölüm Anabilim 
Dalı Ad Der İlan Şartı 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 
Ticaret ve 
Finansman 

Uluslararası 
Ticaret 1 1 Para politikası, uluslararası finans 

konularında çalışmaları olmak 

İlgililere duyurulur. 10588/1-1 
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 
sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 
nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2020 KPSS (B) 
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sekiz (8) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

1. BAŞVURU TAKVİMİ 
1.1. Başvuru Takvimi 

Başvuru başlangıç tarihi 06.09.2022 
Son başvuru tarihi 20.09.2022 ( Mesai saati bitimi 17.00) 
Başvuru sonuçlarını açıklama tarihi 26.09.2022 
Sonuçların ilan edileceği internet sitesi www.btu.edu.tr 
Kazanan adayların en son evrak teslim tarihi 03.10.2022 ( Mesai saati bitimi 17.00) 
Açıklama Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru 

takviminde değişiklik yapma hakkını saklı 
tutar. Gerektiğinde ilanı iptal edebilir. 

1.2. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
- Başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta, faks 

e-mail veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecek ve değerlendirmeye tabi 
tutulamayacaktır. 

2. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER 

İLAN POZİSYON ADET MEZUNİYET 
ÇALIŞTIRALACAĞI 

BİRİM 
KPSS PUAN 

TÜRÜ VE YILI 
ÖZEL ŞARTLAR 

2022/1 Avukat 1 Lisans Hukuk Müşavirliği 
KPSS (P3) 

2020 

-Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, 
hukuk alanında yüksek lisans yapmış 
veya yapıyor olmak, 
-Avukatlık ruhsatına sahip olmak, 
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme 
Sınavından (P3) en az 75 puan almış 
olmak, 
-Hukuk İngilizcesi Eğitimi sertifikasına 
sahibi olmak. 

2022/2 Mimar 1 Lisans Genel Sekreterlik 
KPSS (P3) 

2020 

-Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak, 
Mimarlık alanında yüksek lisans yapmış 
veya yapıyor olmak, 
-Autocad ve 3 Boyutlu Modelleme 
sertifikalarına sahip olmak. 
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme 
Sınavından (P3) en az 75 puan almış 
olmak. 
-Lisans mezuniyetinden sonra Mimarlık 
alanında en az 5 (beş) yıl süreyle 
deneyim sahibi olmak ve bunu SGK 
hizmet dökümü ile belgelendirmek. 

2022/3 Mühendis 1 Lisans 
Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı 
KPSS (P3) 

2020 

-Elektrik Mühendisliği veya Elektrik- 
Elektronik Mühendisliği bölümü lisans 
mezunu olmak, ilgili alanında yüksek 
lisans yapmış veya yapıyor olmak, 
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme 
Sınavından (P3) en az 75 puan almış 
olmak. 

 

http://www.btu.edu.tr/
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2022/4 Büro 
Personeli 1 Lisans Genel Sekreterlik KPSS (P3) 

2020 

-İşletme bölümü lisans mezunu olmak, 
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme 
Sınavından (P3) en az 70 puan almış 
olmak, 
-İnsan kaynakları eğitimi, diksiyon ve 
etkili iletişim sertifikalarına sahip olmak, 

2022/5 
Destek 

Personeli 
(Şoför) 

1 Ortaöğretim İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

KPSS (P94) 
2020 

-Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu 
olmak, 
-Eski E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak, 
-SRC2, SRC4 ve Psikoteknik belgesine 
sahip olmak, 
-Askerliğini yapmış olmak,-Müracaat 
tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmak, 
-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel 
durumu olmamak, 
-Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli 
bulunmamak, 
-Görevini devamlı yapmasına engel 
teşkil edecek sağlık problemi 
bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık 
kuruluşundan alınacak sağlık kurulu 
raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya 
hak kazanma durumunda istenecektir.) 

2022/6 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 
(Erkek) 

3 Önlisans İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

KPSS 
(P93)2020 

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer 
alan şartları taşıyor olmak, 
-Önlisans mezunu olmak, 
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 
süresi dolmamış (silahlı/ silahsız) özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 
olmak. 
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak 
kapalı ve açık alanlarda çalışmasına 
engel durumu olmamak, 
-175 cm’den kısa olmamak ve boy 
uzunluğunun santimetre cinsinden son 
iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 
dan fazla, 13 den az olmamak, 
-Başvuruda kilo / boy bilgisi için (Sağlık 
kuruluşlarından alınacak boy-kilo 
durumunu gösterir belge istenecektir.) 
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 
yaşından gün almamış olmak, 
-Askerliğini yapmış olmak.-Açık ve 
kapalı alanda koruma ve güvenlik 
hizmetleri görevini devamlı yapmasına 
engel olabilecek herhangi bir hastalığı 
bulunmamak, 
-B sınıfı ehliyet sahibi olmak. 
-Görevini devamlı yapmasına engel 
teşkil edecek sağlık problemi 
bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık 
kuruluşundan alınacak sağlık kurulu 
raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya 
hak kazanma durumunda istenecektir.) 
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3- BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 
3.1. Sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylardan istenilen belgeler; 
- Sözleşmeli başvuru formu (şahsen yapılacak başvuru esnasında Personel Daire 

Başkanlığınca verilecektir) 
- 2020 KPSS sonuç belgesi, 
- 2 (iki) adet fotoğraf (bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır) 
- Adli sicil belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 
- Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti, 
- Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için, e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.) 
- Nüfus cüzdan sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 
- Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

Atamalarda ıslak imzalı tasdikli sureti istenecektir. 
- Deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü (sadece Mimar kadrosu için) 
- Avukatlık ruhsatnamesi ıslak imzalı tasdikli sureti, (sadece Avukat kadrosu için) 
- Eski E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belge sureti (sadece şoför kadrosu için ıslak imzalı onaylı) 
- SRC2 ve SRC4 belgeleri ile psikoteknik belgesinin aslı veya onaylı sureti (sadece şoför kadrosu için) 
4- GENEL ŞARTLAR 
4.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 

zorunludur. 
4.2. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2020 KPSS P93, 

Ortaöğretim mezunları için ise 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak. 
4.3. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 

inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı 
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde 
sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve 
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı 
durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama 
aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.) 

4.4. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı 
almamaları gerekmektedir. 

4.5. Adayların herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan ihraç edilmemiş olması 
4.6. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana 

(pozisyona)başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm 
başvuruları iptal edilecektir. 

4.7. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 
onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir. 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
5.1.Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeleri ile istenilen belgeler 

Üniversitemiz web (www.btu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan 
edilmesinden itibaren 03 Ekim 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar istenen belgeleri, Üniversitemiz 
Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen 
adaylar atanma haklarını kaybedecektir. Genel ve özel şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin 
yerine yedek adayın yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

5.2. İlan edilen sözleşmeli pozisyon sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 
5.3. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 

başına hak kazandırmaz. 
5.4. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar 

yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. 
5.5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak 

olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemizce bir ücret ödenmiş 
ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

5.6. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından 
yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

5.7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
    10420/1-1 
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İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 
Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular 

dikkate alınmayacaktır. 
İlan Başlama Tarihi : 06.09.2022 
İlan Bitiş Tarihi : 20.09.2022 
Başvuru Yeri  : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 

444 34 39 

S/N 
FAKÜLTE / 

BİRİM 
BÖLÜM / 

PROGRAM 
ANABİLİM DALI/  

BİLİM DALI 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

UZMANLIK ALANI /  
ARANILAN ŞARTLAR 

1 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Genel Cerrahi alanında 
uzmanlık eğitimini 
tamamlamış olmak. 

2 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Plastik, 
Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi alanında 
uzmanlık eğitimini 
tamamlamış olmak. 

3 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi Mikrobiyoloji Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak 
ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalında Doçentlik unvanına 
sahip olmak. 

4 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik 
Bilimler 
Bölümü 

Ağız Diş ve Çene 
Radyolojisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi 
Anabilim Dalında doktora ya 
da uzmanlık eğitimini 
tamamlamış olmak ve 
Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları 
ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 85 ve 
üzeri puana sahip olmak. 

5 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik 
Bilimler 
Bölümü 

Diş Hastalıkları ve 
Tedavisi 

(Restoratif Diş 
Tedavisi) 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Restoratif Diş Tedavisi 
Anabilim Dalında doktora ya 
da uzmanlık eğitimini 
tamamlamış olmak ve 
Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları 
ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 85 ve 
üzeri puana sahip olmak. 
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6 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik 
Bilimler 
Bölümü 

Endodonti 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Endodonti Anabilim Dalında 
doktora ya da uzmanlık 
eğitimini tamamlamış olmak 
ve Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları 
ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 85 ve 
üzeri puana sahip olmak. 

7 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik 
Bilimler 
Bölümü 

Periodontoloji 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Periodontoloji Anabilim 
Dalında doktora ya da 
uzmanlık eğitimini 
tamamlamış olmak ve 
Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları 
ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 85 ve 
üzeri puana sahip olmak. 

8 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik 
Bilimler 
Bölümü 

Ağız Diş ve Çene 
Radyolojisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi 
Anabilim Dalında doktora ya 
da uzmanlık eğitimini 
tamamlamış olmak. 

9 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik 
Bilimler 
Bölümü 

Diş Hastalıkları ve 
Tedavisi 

(Restoratif Diş 
Tedavisi) 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Restoratif Diş Tedavisi 
Anabilim Dalında doktora ya 
da uzmanlık eğitimini 
tamamlamış olmak. 

10 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik 
Bilimler 
Bölümü 

Endodonti 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Endodonti Anabilim Dalında 
doktora ya da uzmanlık 
eğitimini tamamlamış olmak 

11 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik 
Bilimler 
Bölümü 

Periodontoloji 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Periodontoloji Anabilim 
Dalında doktora ya da 
uzmanlık eğitimini 
tamamlamış olmak. 

12 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

İç Mimarlık 
ve Çevre 
Tasarımı 

 
Prof. Dr. 1 

İç Mimarlık veya İç Mimarlık 
ve Çevre Tasarımı alanlarının 
birinden doçentlik unvanına 
sahip olmak. 

13 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

İç Mimarlık 
ve Çevre 
Tasarımı 

 
Doç. Dr. 1 

İç Mimarlık veya İç Mimarlık 
ve Çevre Tasarımı alanlarının 
birinden doçentlik unvanına 
sahip olmak. 
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14 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

İç Mimarlık 
ve Çevre 
Tasarımı 

 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

İç Mimarlık veya İç Mimarlık 
ve Çevre Tasarımı 
bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olup ilgili alanda 
doktora eğitimini tamamlamış 
olmak. 

15 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Psikoloji 
(İngilizce)  

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Psikoloji (İngilizce) 
bölümünden lisans mezunu 
olup Psikoloji alanında doktora 
eğitimini tamamlamış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları 
ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 85 ve 
üzeri puana sahip olmak. 

16 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

İşletme 
(İngilizce)  

Prof. Dr. 1 

İşletme alanında Doçentlik 
unvanına sahip olmak. 
Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları 
ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 85 ve 
üzeri puana sahip olmak. 

17 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

İşletme 
(İngilizce)  

Doç. Dr. 1 

İşletme alanında Doçentlik 
unvanına sahip olmak. 
Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları 
ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 85 ve 
üzeri puana sahip olmak. 

18 
Sağlık 

Bilimleri 
Fakültesi 

Dil ve 
Konuşma 
Terapisi 

(İngilizce) 
 

Prof. Dr. 1 

Dil ve Konuşma Terapisi 
alanında Doçentlik unvanına 
sahip olmak. Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları 
ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 85 ve 
üzeri puana sahip olmak. 
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19 
Sağlık 

Bilimleri 
Fakültesi 

Dil ve 
Konuşma 
Terapisi 

(İngilizce) 
 

Doç. Dr. 1 

Dil ve Konuşma Terapisi 
alanında Doçentlik unvanına 
sahip olmak. Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları 
ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 85 ve 
üzeri puana sahip olmak. 

20 
Sağlık 

Bilimleri 
Fakültesi 

Dil ve 
Konuşma 
Terapisi 

(İngilizce) 
 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Dil ve Konuşma Bozuklukları, 
Dil ve Konuşma Terapisi veya 
Nörobilim alanlarından birinde 
doktorasını tamamlamış 
olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları 
ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 85 ve 
üzeri puana sahip olmak. 

21 
Sağlık 

Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 
 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Hemşirelik bölümü lisans 
mezunu olmak ve Hemşirelik 
veya Hemşirelikte Eğitim 
alanlarından birinden doktora 
eğitimini tamamlamış olmak. 

22 
Sağlık 

Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 
(İngilizce)  

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Hemşirelik bölümü lisans 
mezunu olmak ve Hemşirelik 
alanında doktora eğitimini 
tamamlamış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları 
ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 85 ve 
üzeri puana sahip olmak. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
* Başvuru Dilekçesi 
* Başvuru Formu 
* YÖK Formatında Özgeçmiş 
* Diploma Fotokopileri 
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 

Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), 
* Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik 

Belgesi 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 

* Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
* Fotoğraf (2 Adet) 
* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (1'i 

matbu 5'i CD), Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (1'i matbu 3'ü CD) 
* Akademik Unvana Atanma Yazıları Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Atama 

Yazıları (Varsa) 
* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi 
KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 

Belge (Varsa) 
* Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
    10381/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim 
Elemanı” Alınacaktır. 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire 
Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan 
başvurular dikkate alınmaz.  

*ALES puan türü başvuru yapan adayın lisans mezuniyeti dikkate alınarak belirlenecektir.  
İlan Başlama Tarihi  : 06.09.2022 
İlan Bitiş Tarihi : 20.09.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 21.09.2022 
Sınav Giriş Tarihi : 23.09.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 26.09.2022 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.atlas.edu.tr 
Başvuru Yeri  : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No: 40/2 

Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39 

S/N 
FAKÜLTE / 

BİRİM 
BÖLÜM / 

PROGRAM 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

UZMANLIK ALANI / 
ARANILAN ŞARTLAR 

*ALES 
PUANI 

YDS/Eşdeğeri  
(İngilizce) 

1 
Sağlık 

Bilimleri 
Fakültesi 

Dil ve 
Konuşma 
Terapisi 

Öğr. 
Gör. 

1 

Dil ve Konuşma 
Terapisi lisans mezunu 
olmak ve Dil ve 
Konuşma Terapisi 
alanında yüksek lisans 
eğitimini tamamlamış 
olmak. 

70 50 

2 
Sağlık 

Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik 
Öğr. 
Gör. 

1 

Hemşirelik lisans 
mezunu olmak ve 
Hemşirelik veya 
Doğum ve Kadın 
Hastalıkları Hemşireliği 
alanında yüksek lisans 
eğitimini tamamlamış 
olmak. 

70 50 
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3 
Meslek 

Yüksekokulu 

Ameliyathane 

Hizmetleri 

Öğr. 

Gör. 
1 

Hemşirelik bölümü 
lisans mezunu olmak 

ve Hemşirelik veya 

Sağlık Kurumları 
Yöneticiliği alanından 

yüksek lisans eğitimini 

tamamlamış olmak. 

70 - 

4 
Meslek 

Yüksekokulu 
Anestezi 

Öğr. 

Gör. 
1 

Hemşirelik bölümü 

lisans mezunu olmak 

ve alanında tezli 
yüksek lisans yapmış 

olmak. 

70 - 

5 
Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 

Öğr. 

Gör. 
1 

Diş Hekimliği Fakültesi 

mezunu olmak. 
70 - 

6 
Meslek 

Yüksekokulu 

Diş Protez 

Teknolojisi 

Öğr. 

Gör. 
1 

Diş Hekimliği Fakültesi 

mezunu olmak. 
70 - 

7 
Meslek 

Yüksekokulu 
Diyaliz 

Öğr. 

Gör. 
1 

Hemşirelik bölümü 

lisans mezunu olmak 
ve alanında tezli 

yüksek lisans yapmış 

olmak. 

70 - 

8 
Meslek 

Yüksekokulu 
Optisyenlik 

Öğr. 

Gör. 
1 

Fizik lisans mezunu 

olmak ve Biyofizik 

alanında yüksek lisans 
yapmış olmak. 

70 - 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:  
* Başvuru Dilekçesi  
* Başvuru Formu 
* YÖK Formatında Özgeçmiş 
* Diploma Fotokopileri, e-Devlet kapısından alınan Mezuniyet Belgesi ve Lisans ve 

Lisansüstü Eğitiminin Onaylı Transkripti 
* Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma 

denkliğinin onaylandığını gösterir belge 
* ALES Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı 
* Lisans Eğitiminin Puan Türünü Gösterir ÖSYS Kazandı Belgesi 
* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı 
* Hizmet Belgesi (Çalışmış olduğuna dair yazı) 
* Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
* Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
    10381/2/1-1 
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Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 
 10479/1-1 

 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 
 10480/1-1 
  

 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 

 



6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 

 
 10506/1-1 
  

 



6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 

 



6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 

 
 10507/1-1 
  

 



6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 

 



6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 
 10511/1-1 
  

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 
 10512/1-1 
  

 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2022 – Sayı : 31945 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6004)
–– Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun

Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6005)
–– Antalya İli, Manavgat İlçesi, Aşağıışıklar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazın,

Bölgede Meydana Gelen Orman Yangını Nedeniyle İhtiyaç Duyulan Yapılaşmanın İvedilikle
Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6006)

–– Çorum İli, Osmancık İlçesi, Yazı Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan ve 6306 Sayılı Afet
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ekli Listede
Belirtilen Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, Üzerlerindeki Yapılarla Birlikte Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 6007)

–– 380 kV Yatağan TM İrtibatları Enerji İletim Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6008)

–– Artvin İli, Merkez İlçe, Seyitler Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Özel Mülkiyete
Konu Taşınmazların “100.000 Sosyal Konut Projesi” Kapsamında İhtiyaç Duyulan
Yapılaşmanın İvedilikle Sağlanması Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6009)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu
Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar
Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6010)

–– Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhale ve Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar (Karar
Sayısı: 6011)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/427)

YÖNETMELİKLER
–– Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik (Karar Sayısı: 6012)
–– Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair

Tebliğ (TÜRKAK: 2022/1)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 02/09/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-60, 61, 62, 63, 64, 65

ve 66 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2022 Tarihli ve E: 2021/20, K: 2022/84 Sayılı Kararı 

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
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