
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 208. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

9 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

10 Kasım 2022
PERŞEMBE

Sayı : 32009



CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 6368

9 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Karar Sayısı: 6369

9 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2022 – Sayı : 32009



—— • ——

Karar Sayısı: 6370

9 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

10 Kasım 2022 – Sayı : 32009                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2022 – Sayı : 32009



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2022 – Sayı : 32009



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Karar Sayısı: 6371

9 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2022 – Sayı : 32009



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2022 – Sayı : 32009



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2022 – Sayı : 32009



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2022 – Sayı : 32009



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2022 – Sayı : 32009



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2022 – Sayı : 32009



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2022 – Sayı : 32009



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2022 – Sayı : 32009



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2022 – Sayı : 32009



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2022 – Sayı : 32009



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                        T.C.

     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 9 Kasım 2022

       66836956-140.01-117444

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2022 – Sayı : 32009



YÖNETMELİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ TEŞKİLATI VE 

ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/10/2019 tarihli ve 30930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin
8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dokuz” ibaresi “on bir” şeklinde, “Bakanın” iba-
releri “Bakan Yardımcısının” şeklinde, “Bakan Yardımcısı” ibaresi “Bakanlık Tanıtma Genel
Müdürü” şeklinde ve aynı fıkranın beşinci cümlesinde yer alan “beş” ibaresi “sekiz” şeklinde
değiştirilmiştir. 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer
alan “Bakan” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Yardımcısı” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “en az
dört kez olmak” ibaresi “üçten az olmamak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin temsili
MADDE 14- (1) Yönetim Kurulu üye seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek

için, Bakanlıktan turizm belgeli basit konaklama turizm işletme belgeli tesisleri ile Bakanlık
turizm veya kısmi turizm işletmesi belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesisleri, Bakanlıktan
turizm veya kısmi turizm işletmesi belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi
tesislerinin yetkili temsilcisi olunması şartı aranır.

(2) Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin temsilini sağlamak üzere Yönetim
Kurulu üyesi olacak adaylarda, 6 ncı maddede belirtilenlere ilave olarak;

a) Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Ba-
kanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin yetkili temsilcisi olunması,

b) Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletme belgeli bileşik tesisler ile konaklama
tesislerinin coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere, her bir adayın bölgedeki Bakan-
lıktan turizm işletmesi belgeli konaklama işletmelerinin yatak sayısının toplamda en az onda
biri oranına sahip işletmeler tarafından aday olarak gösterilmesi,

c) Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletme belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri
ile deniz turizmi tesislerinin temsilini sağlamak üzere her bir adayın ülke çapındaki tüm bu iş-
letmelerin en az onda biri tarafından aday olarak gösterilmesi,

ç) Daha önce Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmemiş olunması,
d) Turizm payı borcunun bulunmaması,
şartları aranır.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümle-

sinde yer alan “İlgili bölgede faaliyet gösteren Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesis-
lere” ibaresi “Bakanlıktan turizm belgeli basit konaklama tesisleri ile Bakanlık turizm veya
kısmi turizm işletmesi belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesisleri, Bakanlıktan turizm veya
kısmi turizm işletmesi belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesislerine” şek-
linde değiştirilmiş, aynı fıkraya üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler
eklenmiştir.
“14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki adayların seçiminde ülke genelinde
oy kullanılır. Başka bir tesis adına vekaleten de olsa oy kullanılamaz.” 

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:
SPOR KULÜPLERİNİN GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU 
TOPLANTILARININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASINA 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  

BİRİNCİ BÖLÜM  
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, spor kulüplerinin genel kurul ve yönetim ku-

rulu toplantılarının elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde tescilli spor ku-

lüplerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor

Federasyonları Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
b) CISA (Certified Information Systems Auditor): Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol

Birliği (ISACA) tarafından verilen Bilgi Sistemleri Denetçi Sertifikasını, 
c) Elektronik ortamda katılma: Spor kulüplerinin genel kurul veya yönetim kurulu top-

lantılarına elektronik sistem üzerinden katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kul-
lanmayı,  

ç) Elektronik sistem: Spor kulüplerinin genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına
elektronik ortamda katılmayı teminen Bakanlık veya Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi
tarafından sağlanan elektronik platformu veya spor kulüpleri tarafından kurulan ya da destek
hizmeti alınan bilişim sistemini,

d) En az iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi: Kullanıcı adı, şifre, kısa mesaj forma-
tında gönderilen tek seferlik şifre, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, yabancı kimlik kartı ve
parmak izi, yüz tanıma ve benzeri biyometrik kimlik doğrulama yöntemleri ile diğer kimlik
doğrulama faktörlerinden en az ikisinin doğrulama zorunluluğunu sağlayan kimlik doğrulama
sistemini, 

e) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun
4 üncü maddesinde tanımlanan elektronik imzayı,

f) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,
g) Kanun: 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Ka-

nununu,  
ğ) Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye

Piyasası Kanununun 81 inci maddesi uyarınca kurulmuş Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şir-
ketini,

h) Spor kulübü: Bakanlık ve spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla
Bakanlığa tescilini yaptıran özel hukuk tüzel kişilerini,

ı) Temsilci: Spor kulübü üyesi tüzel kişilerin temsilcilerini, 
i) Tüzük: Spor kulübü tüzüğünü, 
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j) Üye: Spor kulübünün genel kuruluna katılma hakkı bulunan spor kulübü üyeleri ile
yönetim kurulu üyelerini, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Elektronik ortamda yapılan toplantıların niteliği ve sonuçları 
MADDE 5- (1) İlgili mevzuat ve spor kulüplerinin tüzüklerinde yer alan genel kurul

ve yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve
esaslar, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla elektronik ortamda yapılan top-
lantılar için de geçerlidir.

(2) Fiziki ortamda gerçekleştirilen genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının ilgili
mevzuata aykırı yapılması durumunda uygulanan yaptırımlar elektronik ortamda yapılan top-
lantılar için de geçerlidir.

(3) Elektronik ortamda yapılan genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına elektronik
ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılma ve oy vermenin
bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

(4) Toplantıya elektronik ortamda katılan üye, elektronik sisteme giriş yapılması aşa-
masından toplantının sona ermesine kadar geçen süre içerisinde güvenli elektronik imzasının
kullanılmasından ve iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi için kullanılan verilerin muhafaza-
sından sorumludur.

(5) Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt
spor kulübü tarafından 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuata uygun olarak işlenir ve muhafaza edi-
lir.

Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik sistemde yapılabilmesi
için gerekli şartlar     

MADDE 6- (1) Spor kulüplerinin genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları;  
a) Spor kulübünün bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması,
b) Üyenin elektronik ortamda katılmak için istemde bulunması,
c) Elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğini ispatlayan teknik bir ra-

porun spor kulübünün merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne sunulması ve sunulan bu raporun
Bakanlık tarafından uygun görülmesi,

ç) Oy kullananların kimlik bilgilerinin saklanması,
şartlarının birlikte sağlanması kaydı ve yönetim kurulu kararıyla kısmen veya tamamen

elektronik ortamda yapılabilir.
(2) Genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı, genel kurul yapılmasına ilişkin alınan

yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elektronik Ortamda Yapılan Toplantılar

Genel kurula ilişkin bilgi ve belgelere erişim sağlanması    
MADDE 7- (1) Spor kulüplerinin elektronik ortamda yapacakları genel kurul toplan-

tılarına ilişkin olarak ilgili mevzuat ve tüzük uyarınca yapılması zorunlu olan çağrılar, genel
kurul öncesinde üyelerin incelemesine sunulması zorunlu olan belgeler ve toplantı gündemine
ilişkin belgeler, güvenli elektronik imzalı olarak ilgili mevzuatta öngörülen süreler içinde 6698
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun bir biçimde elektronik sistemde üye-
lerin erişimine açılır.
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Genel kurula katılma bildirimi
MADDE 8- (1) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen gerçek

kişi üyeler ile temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen tüzel kişi üyeler, bu tercihlerini genel
kurul tarihinden beş gün öncesine kadar elektronik sistemde bildirmek zorundadır.

(2) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren üye bu tercihini
genel kurul tarihinden iki gün öncesine kadar elektronik sistemde geri alabilir. Elektronik or-
tamda katılma yönündeki bu talebini geriye almayan üyenin kendisi veya temsilcisi genel kurul
toplantısına fiziki olarak katılamaz.

(3) Genel kurul toplantısına temsilcinin katılması durumunda temsilcinin kimlik bilgi-
sinin elektronik sisteme kaydedilmesi zorunludur. 

(4) Tüzel kişi üyeler adına elektronik sistemde yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza
yetkilisince tüzel kişi üye namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imzalan-
ması gerekir.

Genel kurula katılma
MADDE 9- (1) Elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantısına katılacak üyeler

ve temsilciler tarafından sisteme güvenli elektronik imza veya en az iki faktörlü kimlik doğru-
lama sistemi kullanılarak giriş yapılır.

(2) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun
ilan edilen başlama saatinden bir saat öncesinde başlar, genel kurulun başlama saatinden beş
dakika öncesine kadar sürer. Katılımcıların sisteme giriş zamanının tespitinde 5070 sayılı Ka-
nunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan zaman damgası kullanı-
lır.

(3) Elektronik ortamda toplantıya katılan üyeler ve temsilcilere ilişkin liste toplantı baş-
lamadan önce elektronik sistemden alınır. Bu liste, toplantıda hazır bulunanlar listesinin oluş-
turulmasında kullanılır.

Genel kurulun açılması
MADDE 10- (1) Genel kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılır.

Toplantının açılabilmesi için ilgili mevzuatta yer alan şartların yerine getirildiğinin divan heyeti
tarafından tespiti zorunludur. Elektronik sistemdeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine
getirilmesi için divan heyeti tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

Elektronik ortamda görüş açıklama 
MADDE 11- (1) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılan üye veya temsilci,

görüşülmekte olan gündeme ilişkin görüşünü elektronik sistemde yazılı olarak iletir. Üye veya
temsilci her bir gündem maddesi için en fazla iki adet görüş iletebilir. Her bir görüş en fazla
1000 karakter olabilir.

Oy kullanma ve süresi 
MADDE 12- (1) Genel kurul gündeminde yer alan her bir gündem maddesine ilişkin

oylama, divan başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda katılan üyeler için aynı anda
başlatılır.  

(2) Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar, divan heyetinin ilgili gün-
dem maddesine ilişkin oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra oylarını elektronik sistem
üzerinden kullanır. Üyeler ve temsilciler oylarını bu bildirimden itibaren iki dakika içerisinde
kullanır. Seçimli genel kurullarda ise spor kulübü başkanı ve organlarının seçimlerine elektronik
ortamda katılanlar, oylarını tüzükte belirlenen süre içerisinde, tüzükte düzenleme bulunmaması
halinde divan heyeti tarafından belirlenen süre içinde kullanabilirler.
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(3) Her gündem maddesinin divan heyetinin oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra
ayrı ayrı oylanması zorunludur. Üyeler ve temsilciler ilgili gündem maddesine ilişkin olarak
verdikleri oyu değiştiremezler. Oylama sonucu, elektronik sistem üzerinden divan heyetine ile-
tilir. Divan heyeti bu sonucu ve varsa elektronik ortamda gönderilen muhalefet şerhini tutanağa
işletir.

(4) Gizli oylamalarda kullanılan elektronik oyların gizliliğini koruyacak her türlü tedbir
alınır.

Yönetim kurulu toplantıları 
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki toplantılara elektronik ortamda katıl-

maya imkan tanıyan spor kulüpleri, toplantı çağrılarını elektronik sistem üzerinden de yapabi-
lir.

(2) Yönetim kurulu üyeleri, öncesinde spor kulübüne ayrıca bildirimde bulunmaya ge-
rek olmaksızın, güvenli elektronik imzaları ile giriş yaparak elektronik sistem üzerinden top-
lantıya katılabilirler. Yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılma, öneride bulun-
ma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

(3) Yönetim kurulu üyeleri katıldıkları toplantılarda alınan yönetim kurulu kararlarını
elektronik sistem üzerinden de imzalayabilirler.

(4) Yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış
önerisine üyelerce elektronik sistem üzerinden güvenli elektronik imza ile onay verilebilir. Bu-
nun için söz konusu önerinin elektronik sistemde de erişime açılması şarttır. 

(5) Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları, elektronik sistemden alınacak
elektronik imzaları gösterir belge ile birlikte fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar def-
terine yapıştırılır. Elektronik ortamda alınan bu kararlar ayrıca tarih ve sıra sayısı ile elektronik
ortamda saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Elektronik Sistem

Elektronik sistemin temini
MADDE 14- (1) Spor kulüplerinin genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları, Bakanlık

veya Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi tarafından sağlanan elektronik platform veya
spor kulüpleri tarafından kurulan ya da destek hizmeti alınan bilişim sistemi üzerinden elek-
tronik ortamda yapılabilir.

Elektronik sistemin uygunluğunun tespiti ve teknik raporun ibrazı    
MADDE 15- (1) Elektronik sistemin Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunlu-

ğunun tespitine ilişkin olarak ikinci fıkrada belirtilen kurumlardan alınan teknik raporun spor
kulübünün merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne ibraz edilmesi ve ibraz edilen bu raporun
Bakanlık tarafından uygun görülmesi zorunludur.

(2) Elektronik sisteme ilişkin teknik rapor; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu veya bünyesinde asgari CISA sertifikası bulunan personele sahip ve bu alanda denetim
yapmaya yetkilendirilmiş şirketler ile sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetim
yetkisini haiz bağımsız denetim kuruluşlarından alınabilir. Bu raporun üç yılda bir yenilenmesi
zorunludur. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde bu süreyi kısaltmaya veya uzatmaya yetkilidir. 

(3) Teknik raporda, elektronik sistemin asgari olarak;
a) ISO 27001’e uygun bir bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması altyapısına

sahip olduğu,
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b) Güvenli elektronik imza oluşturma ve doğrulama araçlarının, 5070 sayılı Kanuna ve
ilgili diğer mevzuatta belirlenen standartlara uygun olduğu,

c) 5070 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen standart ve kriterlere uygun
olarak verilerin uzun dönemli arşivlenmesine imkan tanıdığı,

ç) İlgili diğer veri tabanlarına entegrasyonu sağlayacak yeterlikte olduğu,
d) 16 ncı maddede yer alan güvenlik kriterlerini ve teknik özellikleri taşıdığı,
hususlarının yer alması zorunludur.
Elektronik sistemin güvenlik kriterleri ve teknik özellikleri 
MADDE 16- (1) Elektronik sistemin asgari olarak; bu Yönetmelikte belirtilen tüm iş-

lemlerin yapılabilmesini sağlayan tasarım ve kapasiteye, yedekleme ve felaketten kurtarma
planlarına, yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olması
zorunludur.

(2) Elektronik sistemin; sisteme güvenli elektronik imza veya en az iki faktörlü kimlik
doğrulama sistemi kullanılarak giriş yapılmasını sağlayacak, toplantı yerinden elektronik or-
tamda ses ve görüntü aktarımını sağlayacak, mesajlaşma gerçekleştirecek, birden çok güvenli
elektronik imzanın seri ve paralel olarak atılabilmesini destekleyecek, sisteme erişim taleplerine
mümkün olan en kısa sürede cevap verebilecek, elektronik sisteme yapılacak kayıtların gizli-
liğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlayacak ve bu Yönetmelikte yer alan güvenli elek-
tronik imzayla imzalanacak işlemleri destekleyecek altyapıya sahip olması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Elektronik sistem üzerinden oluşturulan belgelerin imzalanması
MADDE 17- (1) Elektronik sistem üzerinden oluşturulan belgeler, divan heyetini oluş-

turan üyeler ve yönetim kurulu üyeleri tarafından güvenli elektronik imza ile de imzalanabilir.
Spor kulüpleri ve destek hizmeti sağlayıcılarının yükümlülükleri
MADDE 18- (1) Spor kulüpleri ve destek hizmeti sağlayıcıları, elektronik sistem üze-

rinden yapılan tüm işlemlere ilişkin kayıtları ve toplantılara elektronik ortamda katılan üyelerin
ve temsilcilerin kimlik bilgilerini, gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlüğünü sağlayacak şekilde on
yıl süreyle elektronik ortamda saklamak zorundadır.

(2) Üyelerin kendi kusurlarından kaynaklanan sorumluluk hali hariç olmak üzere, elek-
tronik sistemden kaynaklanan nedenlerle üyelerin uğrayacağı zararlardan spor kulübü ve destek
hizmeti sağlayıcıları genel hükümlere göre sorumludur. 

(3) Spor kulüpleri ve destek hizmeti sağlayıcıları, ilgili mevzuata aykırı olarak kişisel
verilerin işlenmesini ve bu verilere erişilmesini önlemek amacıyla gerekli her türlü teknik ve
idari tedbirleri almak zorundadır.

Bakanlığın düzenleme yetkisi
MADDE 19- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tereddütleri gider-

meye, uygulamayı düzenlemeye ve bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere alt düzen-
leyici işlemleri yapmaya yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, spor kulüplerinin genel

kurul ve yönetim kurulu toplantılarına ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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Sivas Belediyesinden:

SİVAS BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Başlangıç Hükümleri 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen,

sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve dene-
time ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  

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

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

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

sında yer alan tanımların yanı sıra bu Yönetmelikte geçen;
a) İskele izin belgesi: İskele kurmayı gerektiren basit tamir ve tadilatlarda ilgili idareden

alınması zorunlu izin belgesini,
b) Kanal kotu tutanağı: Pis su ve temiz su tesisatının şehir şebeke suyu ve kanalizasyon

ile bağlantısının nasıl kurulacağını belirten, SİBESKİ tarafından onaylanmış proje veya rapo-
runu, 

c) Kat terası: Ana kitle üzerinde yükselen yapılarda bir alttaki kata göre geri çekilerek
inşa edilen katın önünde kalan, suyun tahliyesi için yeterli eğim verilen, bulunduğu iklim böl-
gesine uygun ısı ve su yalıtımları yapılan, çakıl, toprak, çim ve benzeri doğal örtüler ile kap-
lanarak iklime uygun bitkilendirilebilen alanı, 

ç) Süs havuzu: Derinliği 0.50 metreyi geçmeyen ve peyzaj öğesi olarak kullanılan ha-
vuzları,

d) Tesisat katı: 60.50 metreyi geçen çok yüksek yapılarda havalandırma-ısıtma-soğutma
kanalları ile mekanik tesisat cihazlarının toplanması için yapılan katı, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel İlkeler 

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

maddesine uyulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Arsalara İlişkin Hükümler 

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

farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri; arazi
meyili, yol durumu, mevcut yapılar ve benzeri gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde ya-
pılması 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. 
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(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, 
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. 
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(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 anlaşamadığı
takdirde resen tevhit ve ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkilidir. 

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

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

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

a) Sadece bir kısmı yapılaşmaya yasaklanan alanda kalan parsellerin yapılaşmaya uygun
kısımları,

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

c) İmar planlarında özel mülkiyet içinde kalıp tarım yapılacak alanların yasaklamaya
tabi olmayan kısımları,

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşü alınarak ifraz edilebilir. 
(7) Kademe hattı belirlenen yerlerde imar planında aksine bir hüküm yoksa ifraz ve

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

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

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

(10) Yapı nizamı veya kullanım kararı birbirinden farklı parseller ve farklı yollardan
cephe alan ara parseller ile imar planında ifraz hattıyla birbirinden ayrılan parseller tevhit edi-
lemez. 

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

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

(15) Yeni parsel oluşturmamak koşulu ile mevcut imar parsellerinde daha uygun şartlar
sağlamak ve uygulamayı kolaylaştırmak amacı ile yapılacak sınır düzeltmesine yönelik tevhit
ve ifraz işlemlerinde bu Yönetmelikte sözü geçen asgari ifraz şartları aranmaz. 

(16) Parsel cephesinin istikameti değiştirilmek suretiyle ifraz yapılamaz. 
(17) Bitişik nizamlar hariç aynı yapı nizamı ve kullanım kararlarına sahip köşe başı

parsellerin tevhidinde 20.00 metre bina derinliğince yan bahçe mesafesi uygulanır ancak 20.00
metre sonra arka bahçe mesafesi uygulanır. 

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

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

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

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

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

(5) İmar planında yapı nizamı belirlenmeyen hallerde ayrık nizam uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yapılaşmaya İlişkin Hükümler 

Yol genişliklerine göre bina kat adetleri 
MADDE 9- (1) 1/10/2017 tarihinden önce mevcut uygulama imar planlarında kat adet-

leri 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
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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 1.20 metre eklenmek suretiyle belirlenen subasman kotu dikkate alınır. 

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

landırma esastır. 
(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. Kotlandırma yapılması için, yolun yapımının tamamlanmış olması veya yol pro-
jesinin onaylanarak kırmızı kot çalışmasının yapılması zorunludur.

(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 7.00 metreden aşağı olamaz. Son
kademenin 7.00 metreden az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine uyulur. Ayrıca
her kademedeki bina yüksekliği imar planı ile belirlenen saçak seviyesini geçemez. 

(7) Yoldan kotlandırılan binalarda yoldan düşük olan parsellerin arka köşe noktalarının
en düşük yol kotundan 3.50 metreden daha fazla kot farkı olması durumunda bina derinliği
boyunca beşinci ve altıncı fıkralardaki kademelendirme esaslarına göre kademelendirilir.  

(8) İkili blok yapılacak parsellerde kotlandırma, iki parselin birleştiği noktadaki kaldı-
rım üst kotundan yapılır. (İkili blok parsellerde orta noktasından kotlandırma yapıldığında bina
zemin taban kotu yol kotu altına düşmesi halinde kotlandırma; parselin yüksek olan köşe nok-
tasından 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.  
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(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) Kot verilecek parselin; imar planı şartlarına uygun olması, parsel üzerinde ölçümü
etkileyecek unsurların (bina, müştemilat, garaj, harabe v.s. bir yapı veya kalıntısı) bulunmaması
gerekmektedir. Bahçe veya çekme sınırları içerisinde kalsa dahi komşu parsellerden kaynak-
lanan (bina, müştemilat, garaj, bahçeduvarları, harabe vesaire) tecavüzler giderilmeden yol
kotu ölçümü yapılamaz. 

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. 

(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 hafr edilemez. 
(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. 
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(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. 

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 %20 eğimi geçmemek kaydıyla parsel sınırından itibaren başlatılabilir. 

(5) Otopark rampaları ön bahçe boyunca yola paralel yapılamaz. 
Yan bahçelerin tesviyesi 
MADDE 17- (1) Arka bahçe tesviye kotunun ±0.00 kotundan düşük olduğu durumlar-

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

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

Arka bahçelerin tesviyesi 
MADDE 18- (1) Tabii zemini ±0.00 kotunun üstündeki arka bahçe zemininin bu kota

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

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

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

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.  
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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. 

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

Katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen kullanımlar  
MADDE 22- (1) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin sekizinci fık-

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

tılmış olsa dahi açık oturma yerleri, 
c) Bu Yönetmelik uyarınca yapılması zorunlu olan kapıcı dairelerinin toplam 70 m2’si, 
ç) Atrium ve galeri boşlukları, 
d) Ortak alan niteliğinde zemin katta yapılan mescit ve müştemilatın 200 m2’si, 
e) Alışveriş merkezlerinde ve 40’tan fazla bağımsız bölümü bulunan binaların normal

katlarında, binanın ortak merdiveni ile bağlantılı, dışarıdan erişimi bulunmayan, 50 m²’yi geç-
meyen, ticari kullanıma konu edilemeyen, ortak alan niteliğinde bir adet kütüphane odası,  

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

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

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

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

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

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

k) 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, 

belirlenen bu alanlar toplamı %30’u geçmemek üzere katlar alanına dâhil edilmez. 
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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 yapıldığı dönemdeki mevzuatına uygun mevcut teşekküller hariç en az
5.00 metredir. 

b) Yan bahçe mesafesi en az 3.00 metredir. 
c) Arka bahçe mesafesi h/2 uygulanacak olup en az 3.00 metredir. 
ç) Yan bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum kat-

ları da dâhil, dörtten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için 0.50 metre artırılır. Bu
hüküm parsellerin park alanına komşu cephelerinde uygulanmaz. 

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

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

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

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

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

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

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

(3) Ön bahçe mesafesi 7.00 metreye çıkarılmak kaydıyla, bina cephesinden itibaren
2.00 metre dışında kalan kısım ön bahçede açık otopark yapılabilir.   
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(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 ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca muvafakat
alınarak mekanik kaldırma iletme platformu yapılabilir. 

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

Bir parselde birden fazla bina yapılması 
MADDE 24- (1) Uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa bu Yönetmeliğin

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

(2) Bir parselde birden fazla binanın projelendirilmesi halinde, binalar arası mesafe her
binanın yüksekliğine göre yaklaşma mesafeleri ayrı ayrı tespit edilip toplanmak suretiyle bu-
lunur. 

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

Eksik katlı bina yapılması
MADDE 25- (1) Uygulama imar planlarında aksine bir hüküm yok ise, planda belirle-

nen kat adedinden daha az katlı yapı yapılamaz. 
(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 yapılmış veya imar planı değişikliği ile kat artışı gelen parsellerde kat
ilavesi yapılabilmesi için planla veya bu Yönetmelikle belirlenen kat adedine veya bina yük-
sekliğine uygun olarak bahçe mesafesi bırakılmak ve ilgili idarenin uygun görmesi, temel ve
statik çözümlerin, yangın tedbirlerinin, enerji verimliliğinin, plan ve bu Yönetmelikte 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
yapılması zorunludur. 
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(4) Eksik katlı inşa edilen binanın mevcut haliyle veya tadilat yapılarak yürürlükteki
plana ve mevzuata uygunluğunun sağlanamaması halinde bina yıkılmadan kat ilavesi yapıl-
masına izin verilmez. 

(5) Eksik katlı binalara yapılacak ilavelerde fenni mesuliyet, temel ve statik hesapları,
yangın tedbirleri ve enerji verimliliği konuları da dâhil mevcut yapı ve ilave yapılan kısımları
kapsayan teknik rapor düzenlemek suretiyle yapı denetim kuruluşlarınca üstlenilir.  

Yapılaşmada idarenin yükümlülükleri 
MADDE 26- (1) İdareler; tasarrufu altındaki yol, meydan, otopark, park, yaya bölgesi,

kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için TSE stan-
dartlarına ve ilgili mevzuatına göre;

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

b) Reklam ve bilgilendirme levha ile pano düzenlemelerini yapmak veya yaptırmakla, 
c) Topluma açık yerlerde ihtiyaçların karşılanması amacıyla; büfe, mescit, para çekme

makinesi, telefon kulübesi, tuvalet, çeşme ve benzeri tesislerin kurulmasına ilişkin iş ve işlem-
leri yürütmekle, 

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

yükümlüdür. 
(2) Birinci fıkrada belirtilenlerin ve her türlü altyapının yapımı ve kullanımı ile bakım

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

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yapılara İlişkin Hükümler

Yapı ünite fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları 
MADDE 27- (1) Yapıda aşağıdaki kullanımların bulunması zorunludur; 
a) İlgili mevzuatında öngörülen ölçülerde enerji odası, 
b) Merkezi ısıtma sistemli binalarda kazan dairesi veya kaskat sistemi veya teshin mer-

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

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

ç) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
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 yayım-
lanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde binada zorunlu olarak bu-
lunması gereken birimler,

asgari ölçülerde yapılır.  
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Kat yükseklikleri  
MADDE 28- (1) Kat yükseklikleri uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş

ise döşeme üst kotundan döşeme üst kotuna olmak üzere en fazla; 
a) Ticaret bölgelerinde; zemin katlarda 5.00 metre, asma katlı zemin katlarda 6.50 met-

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

min katlarda 6.50 metre; diğer katlar konut ise 3.60 metre konut harici ise 4.00 metre, 
c) Konut bölgelerinde zemin ve normal katlarda 3.60 metre,  
ç) Zemin katında ticaret yapılabilen konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4.50 metre,

asma katlı zemin katlarda 5.50 metre, diğer katlarda 3.60 metre, 
d) Konut bölgelerinde; geleneksel mimari öğeler barındıran ve taşıyıcı sistemi kesme

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

kabul edilerek 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 mimari estetik komisyon
kararı ile belirlenir. 

Yapı piyesleri ve ölçüleri 
MADDE 29- (1) Her bağımsız konutta en az 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak

veya yemek pişirme yeri, 1 banyo veya yıkanma yeri, 1 tuvalet bulunması zorunludur. Konut-
larda banyo/yıkanma yeri ile tuvaletin aynı yerde düzenlenmesi halinde ayrı bir tuvalet yapıl-
ması zorunluğu aranmaz. Oturma ve yemek kısmı gibi birleşik kullanma imkânı sağlayan ma-
haller 1 oda kabul edilir. 

Piyes Dar Kenarı Net    Alanı
1 oturma odası 3.00 metre 12.00 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
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(2) Konutlarda banyo/yıkanma yeri ile tuvalet aynı yerde düzenlenebilir. Aynı mekânda
düzenlenmesi halinde her mekân için öngörülen en az alanların toplamı kadar alan düzenlen-
mek zorundadır. 

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

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

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

ve tuvalet havalandırmaları aynı boşluğa açılabilir. 
(7) Su depoları ve ıslak hacimlerin altında enerji odaları teşkil edilemez.
(8) Piyes sayılmayacak kullanımlar; 
a) Giriş holü, kiler, soyunma yeri gibi alanlar oda sayılmaz.
b) Odaların/bölümlerin düzgün geometrik şekilde düzenlenememesi durumunda içeri-

sinde birinci fıkrada belirtilen en az dar kenar ölçülerinde bir kare sığdırabilecek büyüklükte
olması gerekir. 

(9) Dükkan ve bürolarda;
a) Pasajlar ve kapalı çarşılar hariç her dükkan için 1 adet tuvalet düzenlenecektir. 200 m²

ve üzeri dükkanlarda 1bay/1 bayan olmak üzere en az 2 wc olmalıdır. 
b) 16.00 m²’nin altında ve her üç dükkana bir ortak tuvalet ve lavabo oluşturulması ha-

linde dükkanlarda ayrı ayrı tuvalet aranmaz.
c) Dükkan ve büroların dar kenarı 2.00 metreden az olmamak üzere alanı 8.00 metre-

kareden az olamaz. 
ç) Özellik arz eden binalarda bu Yönetmeliğin kendileri için belirtilen hükümleri ge-

çerlidir.
Bina girişleri ve rampaları
MADDE 30- (1) Bina giriş koridoru genişliği, ana merdivene ve asansöre ulaşıncaya

kadar dış kapı genişliğinden az olmamak koşuluyla umumi binalarda en az 2.20 metre, diğer
binalarda ise en az 1.50 metredir. Engellilerin ulaşımını sağlayacak asansör ve platform ve ben-
zeri gibi bina giriş koridorunda çözümlenmesi halinde bina girişlerine bu ölçüler ilave edile-
cektir. 

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

(3) Yoldan yüz almayan cephelerden, köprü veya giriş şeridi aksı hizasındaki bordür
seviyesinden en fazla 2.00 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 tabi değildir. Girişin, tabii zemine uyumlu olarak düzenlenen merdiven ve ram-
palarla sağlanması gerekir. 

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

linde dükkân ve mağaza girişlerinin sadece yol cephesinden yapılması gerekir. 
(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. 
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(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)
(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 1.30 metreden, diğer yapılarda 1.50 metreden, konutlarda bağımsız bölüm için-
deki merdivenler ise 1.00 metreden az olamaz. Çatıya ve bodrum katlarına ulaşan ortak mer-
divenler ile servis merdivenlerinde de bu ölçülere uyulur. Bu merdivenler ahşap olamaz. Ko-
nutlarda ara sahanlık 1,30 metreden, kat sahanlığı 1,50 metreden az olamaz. 

b) Merdiven evlerinin bina cephesinden, çatıdan veya ışıklıktan doğrudan ışık alması
ve merdivenlerin çatıya ve bodrumlara ulaştırılması zorunludur. 

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

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

(2) Merdiven basamaklarının ölçüleri ve özellikleri: 
a) Asansörü olmayan binalarda basamak yüksekliği 0.16 metreden, asansörlü binalarda

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

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

metre, basamak ortasında 0.27 metreden az olamaz. 
ç) Basamak uçları çıkıntısız (damlalıksız) olmak zorundadır. 
(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. 
(7) İmar planında 3 kat (3. kat dâhil) tek bağımsız bölümlü konutlarda merdivenin çatıya

ve bodruma ulaşma zorunluluğu yoktur. 
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Işıklıklar ve hava bacaları 
MADDE 32- (1) Her müstakil ev veya dairede, en az 1 oturma odası ile yatak odalarının

doğrudan doğruya cepheden 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) En az ışıklık ölçüleri; 
a) Binalarda ışık ve havayı ışıklıktan sağlayan odaların olması halinde, yararlanan kat

sayısına göre gereken ışıklık en az ölçüleri aşağıdaki gibi olacaktır. 
Yararlanan Kat Sayısı Dar Kenarı Alan

(En çok) (En az, metre) (En az, metrekare)
1 ila 6 1.50 4.50

7 ve daha fazla 2.00 9.00
b) Cephelerle irtibatlı olarak düzenlenen ışıklıklar en az alan kaydına bağlı olmayıp

yalnız en az dar kenar şartı aranır. 
c) Asgari ışıklık ve havalandırma ölçüleri ihtiyaç halinde asgari ölçüsünün %30’u kadar

artırılabilir. 
(3) Her türlü binada hava bacalarının asgari ölçüsü dar kenarı min. 0,30 metre olmak

kaydıyla alanı 0,36 m² olup, bu alan herhangi bir yapı elemanı (baca, kiriş ve benzeri) ile
daraltılamaz. 

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

lanabilir. Bu piyeslerin sayısının artması halinde, dörtten fazla her piyes için ışıklık veya hava
bacası ölçüsü aynı oranda arttırılır. Ancak, birinci fıkrada belirtilen şekilde ışık ve hava alması
gerekmeyen veya lüzumlu ışık ve havayı bu Yönetmelikte tarif edilen şekilde alması mümkün
olan piyeslerden, herhangi bir ışıklık veya hava bacasına pencere açılması, bu ışıklık veya hava
bacası ölçülerinin arttırılmasını gerektirmez. Birinci fıkrada belirtilen şekilde ışık ve hava al-
ması gerekmeyen minimum piyes şartlarından daha küçük olan ütü odası, kiler, giyinme odası,
sandık odası ve benzeri mekânlardan herhangi bir ışıklık veya hava bacasına pencere açılması,
bu ışıklık veya hava bacası ölçülerinin arttırılmasını gerektirmez. 

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

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

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

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

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

oturma ve yatma hacimlerinin en az birinde ve sıcak su tesisatı bulunmayan banyo ve mutfak-
larında, sobalı binalarda ise tuvalet ve koridor hariç tüm piyeslerde duman bacası yapılması
zorunludur. 

(2) Kaloriferli umumi binaların her katında en az bir adet duman bacası yapılması ge-
reklidir. 
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(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) Şofben, kombi cihazı ve bu gibi ısıtma araçları hayati tehlike arz edecek şekilde

yerleştirilemez ve havalandırmadan uzak olan piyeslerle, banyo ve tuvaletlerde yer alamaz. 
(7) 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. 

(8) 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. 

(9) Kat kaloriferleri kazanı mutfak dışında özel bir bölmeye konulduğunda, bu mahallin
en az 6 m³ hacminde olması, bina dış cephesinden havalandırılması ve bir müstakil bacasının
bulunması gerekir. 

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

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

(12) 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. 

(13) Her bağımsız dükkân için 40x40cm ölçülerinde bağımsız duman bacası yapılması
zorunludur. 

(14) Çöp bacaları:
a) Binalarda çöp bacası yapma zorunluluğu yoktur. En az ölçüleri sağlamak kaydı ile

aydınlıklar içerisinde de düzenlenebilecek çöp bacalarının zemin veya bodrum katlarındaki
çöp toplama yerlerinin bağımsız bağlantılarının bulunması ve kapak iç kısımlarının, hiçbir
maddenin sızmasına olanak vermeyecek şekilde yapılması zorunludur. 

b) Çöp bacalarının projelendirme ve düzenlenmesinde TS 2166’ya uyulacaktır. 
Asansörler 
MADDE 34- (1) En fazla üç katlı tek bağımsız bölümlü konutlar hariç uygulama imar

planına göre kat adedi 3 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunludur. Bina girişi
bodrum kattan yapılan yapılarda asansör yapılması zorunlu olan kata göre işlem yapılması
esastır. İskân edilen ve ortak alan bulunan bodrum katlar dâhil kat adedi 3 ve daha fazla olan
binalarda asansör yapılması zorunludur. Daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilir. 

(2) Tek asansörlü binalarda; asansör kabininin dar kenarı 1.20 metre ve alanı 1.80
m2’den, kapı net geçiş genişliği ise 0.90 metreden az olamaz. Asansör kapısının açıldığı sa-
hanlıkların genişliği, asansör kapısı sürgülü ise en az 1.20 metre, asansör kapısı dışa açılan
kapı ise en az 1.50 metre olmak zorundadır. Birden fazla asansör bulunan binalarda, asansör
sayısının yarısı kadar asansörün bu fıkrada belirtilen ölçülerde yapılması şarttır. Tek sayıda
asansör bulunması durumunda sayı bir alta yuvarlanır. TSE standartlarının bu fıkrada belirtilen
ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde; taban alanında yapılaşma hakkı 120 m²’nin ve al-
tında olan parseller ile tek bağımsız bölümlü müstakil konut binalarında ve 2 katlı konut kul-
lanımlı yapılarda TSE standartlarına uyulmasına ilgili idaresi yetkilidir. 

(3) Mevcut binalarda yapılacak tadilatlarda, bu madde hükümlerinin ya da TSE stan-
dartlarının uygulanmasında idaresi yetkilidir. 
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(4) Kullanılabilir katlar alanı tek katlı olan binalar hariç 800 m2'den veya kat adedi bir-
den fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunludur. Ayrıca; kat alanı
800 m²'den ve kat adedi 3'ten fazla olan umumi binalarda, uygulama imar planına göre 10 kat
ve üzeri binalarda ve 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 zorunlu-
dur. 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 kaynağından beslenecek şekilde tesis
edilmesi gerekmektedir. 

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

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

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

(8) Asansörlerin, bodrum katlar dâhil tüm katlara hizmet vermesi zorunludur. Ancak
bağımsız bölüm ya da iskân edilen alan bulunmayan bodrum katlara asansörün ulaştırılması
zorunlu değildir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Su depoları 
MADDE 36- (1) Su deposu hacimleri;
a) Her konut için 0.50 metreküp su deposu hacmi ayrılır.
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b) Su depoları, ıslak hacimlerin altına gelmeyecek şekilde yerleştirilecektir. Bakım ve
temizliği kolayca yapılacak şekilde tertiplenecek, depoya temizlik için en az 60x60 cm ebadında
kapak yapılacaktır.

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

(3) 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. 

(4) 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. 
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(3) Pencerelerde Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine ve TSE standartlarına
uyulması zorunludur. 

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

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

(6) Bağımsız bölümün tuvalet, banyo ve benzeri ıslak hacimlerinde mekanik havalan-
dırma yapılmadığı takdirde yapılacak havalandırma penceresinin ölçüsü net 0.30 metre x 0.30
metreden az olamaz. 

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

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

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

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

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

(3) Çatı eğimi saçak ucundan hesaplanır. Çatılar parapet üzerine oturtulamaz.  
(4) Mahya yüksekliği 5.00 metreyi geçmemek kaydıyla; ayrık binalarda kırma, ikili

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

(5) Çatı düzenleme esasları şunlardır:
a) Çatı arasında ortak alana veya herhangi bir bağımsız bölüme ait teras uygulaması

yapılmayacaktır. 
b) Bir yapıda aynı kotta tek bir çatı tipi kullanılacak olup; birden fazla çatı tipi kullanı-

mına izin verilmeyecektir (Bir kısmı beşik çatı, bir kısmı teras çatı gibi).
c) Çatı arası piyes yapılmak istenmesi durumunda, çatı eğimi içinde kalmak, statik ve

yangın güvenlik tedbirlerinin alınması, çatı performansının ve yapı kalitesinin yükseltilmesi
açısından çatı taşıyıcı sistemi ve çatı kaplamaları yanmaz malzemeden yapılacaktır. 

ç) Çatı arası piyes tavanı, kolon ve kirişlerle çerçeve oluşturacak şekilde eğimli beto-
narme olarak yapılacaktır. Cepheye en yakın ikinci kolonlarla çerçeve oluşturulması kaydıyla
en fazla 1.50 metre çıkma yapılabilir.

d) Çatı arasında son katla içten bağlantılı piyeslerin aydınlatılması amacıyla çatı yüze-
yine paralel pencereler veya kalkan duvar oluşturmayan kuşgözü üçgen pencereler yapılabilir.

e) Çatı pencerelerinin yapım esasları aşağıdaki gibidir:
1) Kuşgözü üçgen pencere ölçüleri (en çok): 150 cm-150 cm. 
2) Çatı yüzeyine paralel pencere ölçüleri (en çok): 1.20 mX1.50 m (en/boy).
3) Pencereler; bina cephe hatlarına 1 m’den ve birbirilerine 2 m’den fazla yaklaşamaz,

mahyaları kesemez. 
f) 5 katlı ve daha az katlı binalarda çatı kaplaması olarak kırmızı kiremit kullanılması

zorunlu olup, 5 kattan fazla olan binalarda özellikle sac, alüminyum ya da benzeri metal çatı
uygulamalarında ise kırmızı renk tercih edilmesi zorunludur. Yenilenecek olan çatı kaplamaları
da bu madde kapsamındadır. 

g) Çatılarda, mahya yüksekliği 4.00 m’yi geçmemek kaydıyla çatı yüzeyi en fazla %
40 eğimle yapılabilir.  
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ğ) Çatılar, ön ve arka cepheye olmak üzere en az iki yöne eğimli olmalıdır. Ancak bina
derinliği çıkmalar dahil 11.50 m ve daha az olan binalarda, tek yöne eğimli çatı yapılabilir.
Köşe başı parsellerde ve köşe başından başka iki yola cephesi bulunan parsellerde bina derin-
liğine bakılmaksızın çatı eğimleri yol cephelerine doğru verilecektir.  

h) 2 katlı tek bağımsız bölümlerde; mahya yüksekliği 4.00 m’yi geçmemek kaydı ile
çatı şekli, eğimi serbesttir.  

ı) Bina yüksekliği 30.50 m üzerinde olan yapılarda çatı formu serbesttir. 
i) Otel, yurt gibi konaklama tesislerinin, resmi kurumların, sosyal ve kültürel tesislerin

teras çatılarında emsal alanına dahil edilmek kaydıyla yemek ve kahvaltı salonu ihtiyacını kar-
şılamak amacı ile yukarıdaki hükümlerine aykırı olmaması, yol cephelerine 3.00 m’den, bitişik
olmayan diğer cephelere 2.00 m’den fazla yaklaşmaması kaydıyla kapalı mekan oluşturulabilir.
Makine dairesinin mahya üst kotunu geçmemesi kaydıyla asansör bu alana kadar çıkartılabilir. 

j) Konut kullanımı bulunan yapılarda tonoz çatı uygulamaları yapılamaz. Komşu par-
seldeki binaya bitişik olan parsellerde fonksiyonuna bakılmaksızın tonoz çatı uygulaması ya-
pılamaz. Bunlar haricinde yapılacak olan tonoz çatılar, idarenin değerlendirmesine sunulacaktır. 

k) Binalardaki antenlerin merkezi olarak yapılması zorunludur.  
(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, fotovoltaik panellerin (PV), güneş enerjili su ısıtıcılarının ve çatı pencerele-
rinin çatı örtüsünü aşmasına ilgili idarece teknik gereklere göre uygun görülecek ölçü ve şekilde
izin verilebilir. Asansörlü binalarda TSE standartlarına göre projelendirilecek asansör kulele-
rinin ve bu bölümlerle birlikte düzenlenen merdiven evlerinin en az ölçülerdeki bölümlerinin
ve çatı pencereleri haricinde çatı örtüsü üzerinde girinti-çıkıntı yapılamaz. 

(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) Belediye meclis kararıyla mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında
uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacı ile dış cephe boya ve kaplamaları ile ça-
tının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu yetki, bu Yönetmeliğin yürürlüğe gir-
mesinden önce yapılmış olan yapılar için de kullanılabilir. 

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

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

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2022 – Sayı : 32009



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 3.50 metre-

den fazla yaklaşmamak kaydıyla yapı yaklaşma sınırından itibaren en fazla 1.50 metre taşacak
şekilde yapılabilir. 

2) Arka bahçe mesafesine parsel sınırlarına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydı
ile 1.50 metre taşabilir. Yan bahçe mesafesi içerisine kapalı çıkma yapılamaz. 

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 2.00 metreye
kadar yapılabilir. 

b) Açık çıkmalar; 
1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları içerisinde kalmak koşuluyla 3.50 metre-

den fazla yaklaşmamak kaydıyla yapı yaklaşma 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 betonarme
olarak 2.00 metreye kadar yapılabilir. 

(2) Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma al-
tına kadar en yakın şakûli mesafesi en az 2.40 metre olmak zorundadır. Ön bahçe mesafesi 3
metre ve daha az olan parsellerde; ön bahçeye yapılacak çıkmalarda, yol kotu ile çıkma altı
arasındaki düşey mesafe hiçbir yerde 2.40 metreden az olamaz.

(3) Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa yapılsın
0.20 metreyi geçmeyen, kullanım alanına dâhil edilmeyen motif çıkmalar yapılabilir. Bahçe
içinde yapılacak üstü açık teras ve zemin kat giriş merdivenleri ile bina cephesinden itibaren
genişliği 2.50 metreyi geçmemek, tretuar dışına taşmamak ve en alçak noktası tretuar kotundan
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.

(5) Ruhsata ek mimari projelerde belirtilen bina ve cephe ölçüleri kaba yapı ölçüleri
olup, yaklaşma mesafeleri belirlenirken bu ölçüler esas alınacaktır. Bina cephelerinde kullanı-
lacak her türlü kaplama, yalıtım vb. gibi fonksiyonel ve/veya estetik amaçlı cephe malzemeleri
ön bahçe yapı yaklaşma mesafesine ve parsel sınırı dışına taşamaz. 

Saçaklar 
MADDE 42- (1) Uygulama imar planında belirlenmemiş ise 1.00 metreyi geçmeyen

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

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

maz. 
(4) Tescilli binalar ile sefaret, cami vb. binaların saçak ölçü ve nitelikleri bu madde hü-

kümlerine bağlı değildir. 
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(5) Çatılarda biriken karların yola ve kaldırıma düşmemesi için saçak uçlarında kar si-
perliklerinin yapılması mecburidir.

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

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

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

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

(4) Binaların yola bakan bahçe duvarlarının birinde acil durumlar ve itfaiye araçlarının
geçişi için 4.00 metreden az olmamak kaydıyla bahçe kapısı yapılması zorunludur.

Kapıcı dairesi, bekçi odası ve kontrol kulübeleri 
MADDE 44- (1) Kapıcı dairesi ve bekçi odası yapılacak binalar:
a) Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 40’tan fazla olan ve katı yakıt kullanan ka-

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

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

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

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

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

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

c) Kapıcı dairelerinin toprağa dayalı ve iskân edilebilen bodrum katlarda yapılması ha-
linde, oturma odası ve bir yatak odasının dış mekâna açılması bu mekânların taban döşemesinin
üst seviyesinin tabii veya tesviye edilmiş zemine gömülü olmaması, kapı ve pencere açılmak
suretiyle, doğal aydınlatma ve havalandırmasının sağlanması sel, taşkın ve su basmasına karşı
önlem alınmış olması zorunludur. Kapıcı dairelerinin toprağa gömülü duvarlarında kuranglez
yapmak suretiyle kapı ve pencere açılamayacağı gibi, bu duvarlarda pencere açılabilmesi için
pencere denizliğinin tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden en az 0.90 metre yukarıda
konumlanması gerekir. 

ç) Bina içinde düzenlenen kapıcı daireleri, en az brüt 50 m²’dir. Kapıcı dairelerinde,
her birisi en az 9 m² ve dar kenarı en az 2.50 metre olmak üzere 2 yatak odası ve 12 m²’den az
olmamak üzere 1 oturma odası, en az 3.3 m² mutfak ve banyo veya duş yeri ve tuvalet bulunur. 
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d) Bina dışında tertiplenen kapıcı daireleri en fazla brüt 40 m² olmak zorundadır. Bu
fıkranın (ç) bendinde yer alan ölçüleri sağlayacak şekilde 1 yatak odası, 1 oturma odası, mutfak
ve banyo veya duş yeri ve tuvalet bulundurulur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanun hükümlerine uyulur. 
b) Ekmek fırınları ayrık nizam yapılaşma bölgelerinde ve müstakil olarak yapılır. 
c) Projesinde sınıfı belirtilmek zorundadır. 
ç) Duvar ve döşemelerinde ısı ve ses yalıtımı uygulanır. Binanın taşıyıcı sisteminin ve

fırınla ilgisi olmayan diğer bağımsız bölümlerin ısı değişiminden olumsuz etkilenmemesi için
proje müelliflerince veya bu konunun uzmanı teknik elemanlarca hazırlanan rapora göre gerekli
tedbir alınır. 

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

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

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

tedbirler alınır. 
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(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 yapılması, 
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. Kişi sayısının hesaplanmasında, Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin ilgili maddeleri esas alınır. Bu yapılarda en-
gellilerin erişiminin sağlanmasına yönelik tedbirler alınarak en az 1 kadın, 1 erkek olmak üzere
engellilerin kullanımına ve erişilebilirlik 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. 

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

tesislerinde; kullanma alanı en az 3 m² olmak, 0.45 x 0.45 metre ebadında hava bacasıyla
havalandırılmak, bir ateş bacasıyla irtibatlandırılmak kaydıyla çay ocakları bağımsız bölüm
olarak düzenlenebilir. 
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(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 etkiyebilecek bileşik etkilere karşı yeterli dayanıma sahip olacak ve etkileri

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

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

tasarlanarak inşa edilmek zorundadır. 
Bodrumlar 
MADDE 51- (1) Katı yakıt kullanan sobalı binaların bodrum veya zemin katlarında

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

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

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

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

a) Kuranglezler, havalık ve en az alan şartını sağlamak kaydıyla konutlarda helâ ve yı-
kanma yeri, ticari amaçlı kullanışlarda ise bunlara ilaveten mutfağın havalandırılması için kul-
lanılabilir. 

b) Sanayi bölgelerinde bodrum katların imalathane olarak tertiplenmesi halinde, yol
cephesi dışındaki cephelerde kuranglez genişlikleri 1.20 m olarak düzenlenebilir. 
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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 

Projeler ve yapı izin belgelerine ilişkin hususlar 
MADDE 54- (1) Projeler ve yapı izin belgelerine ilişkin hususlarda; 
a) Yapı ruhsatına ilişkin genel hükümlere ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetme-

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

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

netmeliğinin 56 ncı maddesi, 
ç) Yapı projelerine ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesi, 
d) Binalarda tasarruf tedbirleri ve iklim değişikliğine dair ilkelere ilişkin olarak Planlı

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

meliğinin 59 uncu maddesi, 
g) İstinat duvarlarına ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi, 
ğ) Muvakkat yapıya ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 61 inci maddesi,  
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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. 
Ticaret + Konut kullanımlı yapılaşmış parsellerde kullanım oranı
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Ticaret + Konut kullanımlı yapılaşmış parsellerde kullanım

oranı hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 5 inci maddesine uyulur. 
Yürürlük
MADDE 58- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 59- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Belediye Başkanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13817 

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

 
 13821 

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

 
 13913 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13839/1 

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

 
 13839/2 

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

 
 13840 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13841 

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

 
 13842 

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

 
 13843 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13957 

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

 
 13958 

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

 
 13881 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13849 

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

 
 13850 

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

 
 13753 
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Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13754 

—— • —— 
Giresun İnfaz Hakimliğinden: 

 
 13714 
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Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13832 
 

—— • —— 
 

Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13833 
 

—— • —— 
 

Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13834 
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Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13912 

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

 
 13886 

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

 
 13887 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

8 KISIM 36 KALEM KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü İzmir Tersanesi Komutanlığı 

ihtiyacı 8 kısım 36 kalem kişisel koruyucu donanım malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik ister dokümanlarına ve numunelerine uygun şekilde, 

ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman 

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen 

şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından 

birine yatırmaları gerekmektedir. 

2. Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 18.11.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir 

5. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSMP7JVF03 

    13889/1-1 
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9 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı 9 Kalem Laboratuvar Cihazı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

ve malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 22.11.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4. Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun ihtiyaç sahibi kuruluşça belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin iç zarfları daha sonra belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5. Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6. İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: * BS9PE7SY4Z * 

 13900/1-1 
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ZAMAN ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ FOTOLÜMİNESANS (TRPL) SİSTEMİ  
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı Zaman Çözünürlüklü Fotolüminesans (TRPL) Sisteminin kuruluşça 
hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 24.11.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun ihtiyaç sahibi kuruluşça belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 
teklifler daha sonra belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 
teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30  gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) 
kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSLPRBCD02 
 13901/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR I. HAMUR (80 GR/M2 ) (BOBİN VE TABAKA) BASKI 
KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
DMO İstanbul Basım İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1. Hamur (80 gr/m2 ) (Bobin ve 

Tabaka) Baskı Kağıdı, Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi ve Ofisimiz, P-07.c/22.06.2005 tarih-sayılı 
"Baskı Kağıtları Teknik Şartnamesi" ne ve I. Hamur Baskı Kağıtları Özel Şartlarına uygun 
şekilde, ihtiyaç sahibi kurumca gösterilecek adrese (İşletmenin Gebze’deki depolarından birisi 
olacaktır) teslim edilmek kaydıyla, ihale Ek Şartları Listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık 
teklif usulü ile iç ve dış piyasadan satın alınacaktır. 

1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. EVRAK BEDELİ 140.-TL’DİR 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığından veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek 
firmaların, ihaleye katılabilmek için 140.-TL ihale evrak bedelini ekte belirtilen Ofis banka 
hesaplarından birisine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya 
iade edilecektir. 

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve iç piyasadan 
yapılacak satınalmalara ait ticari şartnamenin 2. ve dış piyasadan yapılacak satınalmalara ait ticari 
şartnamenin 5. maddelerinde yazılı belgeler ile şartname bedeline ait banka makbuzu aslı veya bir 
örneği ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler 23.11.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’da evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, uygun 
olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 
tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları aynıgün ya da Komisyonca belirlenen 
başkabir tarihte açılacaktır. 

5) İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 
mektuplarında belirtilecektir. 

6) Teklifler döviz (USD)  cinsinden verilecektir. 
7) Teklifler iç zarfların açılmasını müteakip en az 60 gün opsiyonlu olacaktır. 
8) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para 
cinsinden (USD) verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat 
mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini 
yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır. 

9) Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

10) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 
ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

11) İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. 

Duyurulur. 
 13902/1/1-1 
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VARIOUS KINDS AND QUANTITIES OF WOOD-FREE (80 GR/M2) PRINTING PAPERS 
(REEL AND SHEET) 

Shall Be Purchased By Dırectorate General Of State Supply Offıce 
Wood-free (80 gr/m2) Printing Papers shall be purchased from domestic and foreign market for 

DMO İstanbul Printing House Directorate through open procedure, in accordance with the provisions 
of the Commercial Specification, “Wood-Free Printing Papers Technical Specification” no. P-
07.c/22.06.2005, Special Conditions and Additional Conditions Concerning the Tender provided that it 
is delivered to the address to be indicated by the institution in need (it shall be one of the warehouses of 
Printing House in Gebze) 

1. THE TENDER DOCUMENT HAS A FEE AND IT IS 140.-TL FOR THIS TENDER. 
a) The tenderers can view the tender documents in the 2nd Purchasing Department of the 

Directorate General of State Supply Office or in the web site of our Office. However, the tenderers to 
submit a proposal for the bid shall pay the tender documents fee (140.-TL) to any of our Office’s bank 
accounts indicated in the annexes. 

b) The original and a copy of the bank receipt shall be put in the outer envelope by adding to 
the tender document. The original of the receipt shall be returned to the tenderer after opening all the 
bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the order, the fee of tender 
documents shall be returned to the tenderers. 

2. The required tender documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY 
THE BID FORMS INDICATING THE OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 

ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their 
annexes are accepted, the documents specified in the article 2 of the Commercial Specification on the 
Purchases to Be Made From Domestic Market, and in the article 5 of the Commercial Specification on 
the Purchases to Be Made From Abroad, the original or a copy of the bank receipt for the specification 
price, the documents specified in the additional conditions and the inner envelope shall all be put in the 
outer envelope. 

3. The bids shall reach or be submitted to “II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı” at our 
Headquarters latest by 12:00 on the bidding deadline, 23.11.2022. Bids submitted after this time and 
delays due to mail shall not be taken into consideration. 

4. The outer envelopes of the bids shall be opened at 14:00 on the bidding deadline, then the 
documents required to be sent together with the bids shall be examined, and non-conforming bids shall 
be returned to the bidders without being opened, The inner envelopes of the companies that have no 
deficiencies in their bids according to the content of the outer envelope will be opened on the same day 
or on another date determined by the Commission. 

5. The bids shall cover the whole quantity. Partial bids shall not be taken into consideration. In 
addition, the brand, model and origin of the offered products shall be specified in the bid forms. 

6. Bids shall be given in foreign currency (USD). 
7. The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes are 

opened. 
8. Tenderers shall submit a bid bond in the same foreign currency (USD) with their offer valid 

for at least 6 months as from the bidding deadline in the amount to be determined by themselves, 
corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. Should the guarantee be a letter 
of guarantee from a bank, it shall contain the expression “…the bidder shall submit the letter not in 
accordance with laws no 4734 and 4735, but in order to fulfill the provisions of the relevant law and the 
specifications…” 

9. This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph (g) 
(exception) of the article 3 of this Law. 

10. Addendums to be issued in case of need shall be published in the tender notice section of 
our Office at www.dmo.gov.tr, and companies that do not request an addendum will not be notified in 
writing. 

11. The tender shall take place through open procedure, whereby tenderers shall present their 
initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. 

To be announced to all candidates. 
   13902/2/1-1 
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276 ADET 8 KALEM MUHTELİF DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ihtiyacı ekli listede detayları 

belirtilen 276 adet 8 kalem muhtelif dış lastik kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ve ihale ek 
şartlar listesinde belirtilen şartlara uygun olarak, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında 

ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname belgesiyle sair ihale 
evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 
olup, ihaleye teklif verecek firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine 
veya ihale şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırması gerekmektedir. Şartname 
bedeli birden fazla kısım için teklif verilmesi halinde 130.-TL olarak ödenecektir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklifler Ticari Şartnamenin 5'inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 
zarf (dış zarf - iç zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 
YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis 
Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 
ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 17.11.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5- İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. 
6- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

7- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

8- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

OLUR EKİ 
DOSYA 

NO 
TALEP TAKİP 

NO KURULUŞ SIRA 
NO ADET MALZEME ADI AÇIKLAMA 

VAN / 
2583 BSDPPU59U3 

VAN 
BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI 

1 4 265/65R/17 KAR TİPİ DIŞ LASTİK 

DMO 
KREDİLİ 

2 4 205/55R/16 KAR TİPİ DIŞ LASTİK 
3 4 205/75R/16C KAR TİPİ DIŞ LASTİK 
4 8 185/75R/16C KAR TİPİ DIŞ LASTİK 
5 40 195/60R/15 KAR TİPİ DIŞ LASTİK 

6 180 275/70R/22.5 KAR TİPİ ARKA ÇEKİ DİŞLİ DIŞ 
LASTİK 

7 20 215/80R/15C KAR TİPİ DIŞ LASTİK 
8 16 235/75R/15C KAR TİPİ DIŞ LASTİK 
 276  

 13903/1-1 
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1 ADET GENİŞ TABANLI (182 MM² AYDINLATMA ALANLI) FOTOVOLTAİKLERİN 

I-V TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı 1 Adet Geniş Tabanlı (182 mm² Aydınlatma Alanlı) Fotovoltaiklerin I-V 
Test Cihazı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 
ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 
2. Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 21.11.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4. Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun ihtiyaç sahibi kuruluşça belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 
tekliflerin iç zarfları daha sonra belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5. Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6. İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 
7. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 
8. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır. 
TALEP TAKİP NO: * BSPPP32K0Z * 

 13904/1-1 
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HİDROJEN PEROKSİT (H202) OTOKLAV CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Gaziantep Bölge Müdürlüğünden: 

 
 13931/1-1 
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1 ADET ENDÜKSİYON OCAK SİSTEMİ ( METAL ERGİTME İÇİN ) ALIMI İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 
“1 Adet Endüksiyon Ocak Sistemi (Metal Ergitme İçin) Alımı İşi” Mal Alımı Açık İhale 

Usulü İle Satın Alınacaktır. 
İHALE KAYIT NUMARASI  : 2022 / 1200109 
1- İdarenin 
a) Adresi  : T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar            

2. Cad. No: 1 Tepebaşı / ESKİŞEHİR 
b) Telefon numarası  : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1857 
c) Faks numarası  : 0 222 230 59 15 
ç) Elektronik posta adresi(varsa)  : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Adet Endüksiyon Ocak Sistemi (Metal Ergitme İçin) 

Alımı İşi,  
     (DÖK – TŞ- 001 No’lu Teknik Şartnameye Göre) 
b) Teslim Yeri  : Eskişehir Makine Fabrikası Döküm Atölyesi 
c) Teslim tarihi  : Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra, 90 (doksan) 

takvim günün de teslim edilecektir.  
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati  : 01 / 12 / 2022- Perşembe – Saat : 14:00 
c) İhale Usulü  : Açık İhale Usulü 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 
Yukarıda belirtilen alımımız Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, Yerli 

İsteklilerden teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari 
şartnamemizin 7.ve 8.maddelerinde belirtilmiştir. 

5- İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar 2. Caddesi No:1 
Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın 
alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 200 .- 
(iki yüz Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – Y.EMRE ŞB. Kurumsal– TR67 
0001 0008 8737 7119 5864 51– HALKBANK – SANAYİ ÇARŞISI ŞB.. – TR16 0001 2001 
2300 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 
– T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 – no’lu 
hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, 
ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 
olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 
günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.  
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6- Teklifler, 01/12/2022- Perşembe günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR 
MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden 
İdaremiz sorumlu değildir. 

7- İstekliler tekliflerini, Teknik ve İdari şartnameye uygun olarak birim fiyat yazarak 
toplam bedellerini vereceklerdir. İhale sonucu ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden 
birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. İdaremiz gelecek olan teklifleri veya alternatif teklifleri 
değerlendirmede serbesttir.  

8- İdaremiz tarafından söz konusu mal alımı için ihale üzerinde kalan firmaya Avans 
Teminat Mektubu karşılığı ihale bedelinin %30 ‘u ( yüzde otuz ) tutarında ( KDV Hariç ) firmayla 
sözleşme tarihinden itibaren 30 ( otuz ) iş günü içerisinde firmanın idaremize bildireceği banka 
hesap numaralarına ödenecektir. 

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 ( altmış ) takvim 
günü olmalıdır. 

11- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
kısmen yapmakta serbesttir. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
 13797/1-1 

—— • —— 
İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Isparta Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı  : 2886  
Bölge Müdürlüğü  : Isparta OBM // İşletme Müdürlüğü : Isparta OİM  
İhale Tarihi  : 23.11.2022 // İhale Saati : 14:00  
İhale Yeri  : https://esatis.ogm.gov.tr/  

Sıra 
No 

Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P.No Adet m³/Ster 

Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat TL 

1 Çukur 
İbreli Dikili 

Ağaç 
42/43 245 2.470 4.878,394 990,00 144.888,00 

 
TOPLAM 

   
2.470 4.879,394 990,00 144.888,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 2)İhale ile ilgili 
ayrıntılı bilgi https://esatis .ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr adreslerinden temin 
edilmelidir.  

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR 82 0001 0027 2036 
2953 1950 06 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir.  

İrtibat İçin:  
Adres: Bahçelievler Mah. 102 Cadde. No 75 Merkez Isparta  
Telefon: 0(246) 228 53 00  
Fax No: 0(246) 228 53 00  
 13757/1-1 
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UV KATKILI POLİPROPİLEN KÖMÜR TORBASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
ÇLİ Müdürlüğü UV Katkılı Polipropilen Kömür Torbası Alımı işi Açık İhale usulü ile 

ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2022/1201742  
1- İdarenin 
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 
     Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad.      

No: 206 ÇAN/ÇANAKKALE  
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286 416 20 01 Faks: 0286 416 37 00 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr  
d) İnternet Adresi: : www.cli.gov.tr. 
2- İhale Konusu Malın: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ÇLİ Müdürlüğü Torbalama Tesislerinde kullanılmak 

üzere 1 Kalemde Toplamda 1.200.000 Adet UV Katkılı 
Polipropilen Kömür Torbası Alımı 

b) İşin Yapılacağı Yer : ÇLİ Müdürlüğü Tesellüm Ambarı Çan/ÇANAKKALE 
3- İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale 
b) Yapılacağı Yer : ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu 
c) Tarihi ve Saati : 24/11/2022 Perşembe günü saat 11:00 
d) Dosya No : 140-KÇLİ/2022-1402 
4- İhaleye ait dökümanlar; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk 
Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 
7286 0732 82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale 
tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla 
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- Teklifler 24/11/2022 Perşembe günü saat 11.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi 
10- İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 
    13884/1-1 
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TDLHZM-1630 TPAO ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TELESKOBİK KATLANIR 
BOMLU MOBİL VİNÇ (HI-UP) KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-1630 TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü Teleskobik Katlanır Bomlu Mobil 

Vinç (Hı-Up) Kiralama İşi Hizmeti Alımı “Açık İhale Usulü” İle İhale Edilecektir. 
İhale Kayıt No : 2022/1116884 
1. İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Cad. No:10 / 06530 

Çankaya/ANKARA  
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 26 75 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 : Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü 

bünyesinde Arama ve Üretim faaliyetlerinin 
yürütülebilmesi için çalışma bölgelerinde bulunan 
workover kulesi ekipmanları, konteyner, sondaj kulesi 
ekipmanları, ağır malzemeler, yerüstü pompaları, 
jeneratörler ile petrolle ilgili veya ilgili olmayan 
malzemelerin yüklenmesi, indirilmesi, montajı ve 
demontajı işlerinde kullanılmak üzere TL/AY birim 
fiyat esasına göre çalışacak kantarlı ve katlanır bomlu 
2018 model veya üzeri 2 (iki) adet 35 ton kaldırma 
kapasiteli Mobil Vinç (Hi-Up) aracın 2 yıl (24 ay) 
süreyle kiralanması hizmet alım işidir. 

b) Yapılacağı yer : TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı tüm 
petrol sahaları ve ihtiyaç duyulan tüm yerler. 

c) İşin süresi : 24 Ay 
3. İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. Nizami 
Gencevi Cad. No.10 Çankaya /ANKARA GENEL 
MÜDÜRLÜK TEDARİK LOJİSTİK 6.KAT 
TOPLANTI SALONU 

     İstekliler ihale oturumuna katılabilir. (İstekliler ihale 
salonunda toplanacak olup canlı bağlantı ile oturuma 
katılacaklardır.)  

b) Tarihi ve saati : 24.11.2022 Perşembe Saat 10:30 
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, 
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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, 

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)  İdari şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 
f) 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, 

g)  İdari şartnamenin 8. maddesi İhalenin yabancı isteklilere açıklığı maddesinde istenen 
yerli istekli olunduğunu gösteren belgeler, 

h)  İdari şartnamenin 7.3. ve 7.4. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler.  
4.2.1 İş deneyim belgeleri; 
Son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 

ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.2.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  
a) Kamu veya özel sektörde olmak üzere her türlü kaldırma ve iletme ekipmanları ile 

yapılmış hizmet işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.2.3.Karayolları Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun yetki belgesinin aslı 

veya noter onaylı fotokopisi 
4.2.4.İsteklinin kendi mülkiyetindeki araçlar ile ihaleye katılması halinde, 2018 veya daha 

yukarı modelde istenilen sayı ve özellikteki araçların mülkiyetine sahip olduğuna dair belgeleri 
(Trafik Sicil Belgesi) ibraz edecektir. 

4.2.5.İsteklinin araçların mülkiyetine sahip olmaması ve kira sözleşmeleri ile ihaleye  
iştirak etmesi durumunda en az sözleşme süresi kadar araçların kullanma hakkına sahip olduğuna 
dair, ilanın yapıldığı yıl içinde Noter onaylı araç kira sözleşmelerini taahhüt etmesi 
gerekmektedir. 

4.2.6.İstekli Kooperatif olması durumunda; tanker araçların kooperatif üyelerine ait 
olduğunu veya kullanma hakkına sahip olduğunu gösterir noter onaylı kira sözleşmesi veya üyelik 
belgesini ibraz edecektir. 

4.2.7.İstekli Kooperatif olması durumunda; araçların kooperatif üyelerine ait olduğunu 
veya kullanma hakkına sahip olduğunu gösterir noter onaylı kira sözleşmesi veya üyelik belgesini 
ibraz edecektir. 
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4.2.8.İstekli ihaleye proforma fatura ile katılması halinde ise proforma faturada taahhüt 
ettiği araçları veya muadillerini getireceğine ilişkin ayrıca ihalenin uhdesinde kalması durumunda 
da araç mülkiyetlerinin kendisine ait olacağı hususunu noter onaylı taahhütname ile taahhüt 
etmesi gerekmektedir. 

4.3. 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. 

4.4. 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, 24/11/2022 tarih ve saat 10:30’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 Türk Lirası 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 edilmeyecektir. 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. 

 13932/1-1 

 



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

MÜBADELE İLANI 
Adana İl Jandarma Komutanlığından: 
Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen Kullanım Yeri Olmayan 

İhtiyaç Fazlası I.inci Durumda (375) Kalem Araç Yedek Parça, 4645 sayılı Kanuna dayanılarak 
çıkarılan Yönetmelik kapsamında ihale edilecektir. 

1-İdarenin 
a) Adresi 

Adana İl Jandarma Komutanlığı / 
Yavuzlar Mah.Kışla Cad.Şehit Tuğgeneral Temel Cingöz 
Kışlası Yüreğir/ADANA 

b) Telefon ve Faks Numarası 0 322 323 32 73– Fax: 0322 321 29 56 

c) Elektronik Posta Adresi  

2-Mübadele Karşılığında  
Verilecek Mal ve Malz.Cinsi, 
 Mik.ve Durumu. 

Adana İl J.K.lığı Envanterinde Bulunan ve Kullanım Yeri 
Olmayan İhtiyaç Fazlası I.inci Durumda (375) Kalem 
Araç Yedek Parçası Mübadele Edilmesi İşi. 

a)Tahmini Bedeli 32.500,00 TL 

3-Mübadele Karşılığında  
Alınacak Mal ve  
Malzemelerin Özellikleri 

Lassa greenways marka 195/65/ r15 95 H XL yaz lastiği, 
ve 1 adet petrol ofisi ad blue 18 lt.euro4 euro5 euro6 src 
dizel araçlar için 1 Adet Pey değeri 1.704,80 TL. olan 
(19) adet pey ve ilave (1) adet petrol ofisi ad blue 18 
lt.euro4 euro5 euro6 src dizel araçlar için karşılığında 

a) Tahmini Bedeli 32.940,20 TL. 

b) Teslim Etme ve Teslim  
Alma Yeri 

Adana İl Jandarma Komutanlığı / 
Yavuzlar Mah.Kışla Cad.Şehit Tuğgeneral Temel Cingöz 
Kışlası Yüreğir/ADANA 

c) Teslim Etme / Alma Tarihi 
Sözleşme kapsamında 90 takvim günü içerisinde 
bitirilecektir. 

4- Mübadelenin Yapılacağı 
 Yer 

Adana İl Jandarma Komutanlığı / Yavuzlar Mah.Kışla 
Cad.Şehit Tuğgeneral Temel Cingöz Kışlası 
Yüreğir/ADANA / İhale Komisyon Başkanlığı / 

a) Tarihi ve Saati 30.11.2022 günü saat:10.00 

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile 
fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.  

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, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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b) Bu Şartname ekinde yer alan teklif mektubu,  
c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.  

ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

d) İhale dokümanında belirtilen tebligat adresini gösterir onaylı belge, 
e) İhale dosyasını satın aldığını gösterir vezne alındı makbuzu ihale zarfı içerisinde 

teklifle beraber sunulacaktır. 
6- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm isteklilere açıktır. 
7- Mübadele dokümanı Adana İl Jandarma Komutanlığı / Yavuzlar Mah.Kışla Cad.Şehit 

Tuğgeneral Temel Cingöz Kışlası Yüreğir/ADANA / İhale Komisyon Başkanlığı / adresinde 
görülebilir veya Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 30 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi 
ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların 
mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif 
zarfları 30.11.2022 günü saat 10.00’e kadar Adana İl Jandarma Komutanlığı / Yavuzlar 
Mah.Kışla Cad.Şehit Tuğgeneral Temel Cingöz Kışlası Yüreğir/ADANA / İhale Komisyon 
Başkanlığı / adresine teslim edilecektir. 

9- Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam 
edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir. 

10- İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden az olmamak 
kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak 
sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, (120) takvim gününden az 
olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

11- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden 
bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Adana İl Jandarma Komutanlığı / 
Yavuzlar Mah.Kışla Cad.Şehit Tuğgeneral Temel Cingöz Kışlası Yüreğir/ADANA / 801 Nu’lı 
Birlik Mal Saymanlığı/(375 Kalem yedek parça) adreslerinde görülebilir. 

12- Mübadeleye katılan ve teklif veren herkes mübadelesi yapılacak malzemeleri görmüş 
sayılır. 

13- Mübadele malzemelerin bedelleri yaklaşık olarak hesaplanmıştır, mübadeleye teklif 
veren istekli tüm şartları kabul etmiş sayılır. 

14- Sözleşme yapılacak ve notere tescil ettirilecektir.  
15- Tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) takvim günü olacaktır. 
16- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. 
 13788/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kahramanmaraş İli Onikişubat Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Pınarbaşı Mahallesi 5068 ada 3 nolu 

parselde kayıtlı 1690,93 m2 yüzölçümlü tam taşınmaz 02/11/2022 tarihli ve 2022/847 sayılı 
Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır. 

2. İhale 23 KASIM 2022 Çarşamba günü saat 14:00 'da  'da  Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Bul. No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye 
Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a.  
maddesi uyarınca ''Kapalı Teklif Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır. 

3. İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli  6.763.720,00 TL (Altı milyon 
yedi yüz altmış üç bin yedi yüz yirmi TL.) Geçici Teminat Bedeli 202.912,00 TL  (İki yüz iki bin 
dokuz yüz on iki TL.) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.  

4. Söz konusu parsel imar planında TİCK E=1,70 Max Kat=10 olarak tanımlanmaktadır. 
Söz konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. 

5. İhale ile ilgili tüm masraflar (Tellaliye %1+1 ,Karar pulu binde 5,68 , gazete ilan bedeli 
ve tapu harcı)ihale üzerinde kalan alıcıya aittir. 

6. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL ( Yüz TL)+ (Muhamem bedelin 0,0005’i ) 
3.381,86 TL bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak 
görülebilir. 

7. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 
12:00'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları 
gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

8. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler; 
• 2022 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi) 
• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi) 
• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi) 
• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi) 
• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı 

oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve 
Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  
(Gerçek Kişi)  

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi) 

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna 
ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi) 

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel 
Kişi) 

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,   
• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,  
• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka 

Teminat Mektubu, 
• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge, 
10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlgililere ilanen duyurulur. 
 13814/1-1 
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GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR 
Konya İli Karatay Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu  kayıtları  ve muhammen  bedeli yazılı 

gayrimenkuller 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 
2- İhale 23.11.2022 Çarşamba günü saat 15:00'da Belediye Encümenince, Encümen 

toplantı salonunda yapılacaktır. 
3- İhaleye gireceklerin en geç 23.11.2022 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici 

teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı Kanuna göre teminat yerine 
geçen belgeler ile 5. maddede belirtilen belgeleri encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı 
İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

4- Gayrimenkulün bedeli; 
a) Satılacak 1. 2. ve 7. sıradaki gayrimenkullerin bedeli sözleşme tarihinde %20 peşin geri 

kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 13 ay eşit aralıklı taksit halinde 
ödenecektir.  

b) Satılacak 3. 4. 5. ve 6. sıradaki gayrimenkullerin bedeli sözleşme tarihinde %20 peşin 
geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 19 ay eşit aralıklı taksit halinde 
ödenecektir.  

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

5- Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler; 
A. Dış zarf 
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ıncı maddesinde belirtilen değerler 

geçerlidir.) 
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı 
yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu 
olmadığına dair belge, 

f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak  
girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen 
belgelerin verilmesi gerekir.) 

B. İç zarf 
a) Teklif mektubu. 
6- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir. 
7- Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

S.N Mahalle Ada Parsel M2 Niteliği 
Muhammen Bedel 

TL 
Geçici Teminat 

Bedeli TL 
1 Mezbaha(Fetih) 34667 1 5.948,49 Arsa 13.100.000,00 393.000,00 
2 Mezbaha(Fetih) 34668 1 5.349,14 Arsa 11.800.000,00 354.000,00 
3 Mezbaha(Fetih) 34669 1 9.975,00 Arsa 22.000.000,00 660.000,00 
4 Mezbaha(Fetih) 34669 2 9.975,02 Arsa 22.000.000,00 660.000,00 
5 Mezbaha(Fetih) 34673 1 9.990,76 Arsa 22.000.000,00 660.000,00 
6 Mezbaha(Fetih) 34673 2 9.988,71 Arsa 22.000.000,00 660.000,00 
7 Hacıyusufmescit 33379 1 2.559,43 Arsa 5.900.000,00 177.000,00 

    13679/1-1 
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Batman Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Batman Organize Sanayi Bölgesine ait (1. Kademe) Evsel ve 
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No:3 BATMAN 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Batman Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 

işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel 
nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, nihai 
kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan 
uygulama projelerine göre, I. kademede yapımı öngörülen 
6.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik 
ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin 
işletmeye alınması, deneme, işletilmesi, bakımı, iş sonu 
uygulama projeleri ve işletme-bakım kitaplarının 
hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir. 

b) Yapılacağı yer : BATMAN 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  
d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır.  
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 : 30/11/2022- 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 Sanatkar 

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
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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 gösteren, en az 4000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 10.000 m3/gün-
50.000 kişi eşdeğer nüfus kapasiteli Evsel, Atıksu Arıtma Tesisi komple (inşaat, mekanik ve 
elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 6.1. 
maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır. 

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer 
ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve 
asgari 15.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) 30.000.000 TL’den az olmamak üzere, 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) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 
F) 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. 

G) 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. 

H) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
I) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, 

Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak en az 5.000.000 TL tutarında Geçici Teminat. 
J) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 
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K) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 
imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 
tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik 
imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 

L) Performans Garanti Beyannamesi. 
M) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 
N) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
O) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
P) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 
iç zarf, kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini 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- İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş 
Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F),(G) ve (M) 
bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir. 

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 
Batman Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi 10. 
Cadde No:3 BATMAN 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 fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler 
için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli 
ile toplam bedel üzerinden 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. 
 13859/2-2 
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AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE ORMAN EMVALİ 
SATILACAKTIR 

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Amasya OBM // İşletme Müdürlüğü: Vezirköprü OİM 
İhale Tarihi : 15/11/2022 // İhale Saati: 10:00 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

Sıra 
No Deposu Cinsi Boy 

(m) 
Miktarı Parti 

Sayısı 
Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat TL Adet m3/Ster/K 

1 Merkez 
SD 

2.Sn.Nb.Kl. Sarıçam 
Tomruk  70 30,701 1 1.240,00 1.142,00 

2 Merkez 
SD 

3.Sn.Kb.Paç. 
Karaçam Tomruk  627 65,834 2 830,00 1.639,00 

3 Merkez 
SD 

3.Sn.Kb.Paç. 
Sarıçam Tomruk  311 59,161 2 880,00 1.562,00 

4 Çaltu SD 3.Sn.Kb.Paç. Kayın 
Tomruk  234 32,044 2 890,00 856,00 

5 OVACIK 
SD 

3.Sn.Nb.Kl. Karaçam 
Tomruk  104 34,465 2 1.000,00 1.034,00 

6 Muhtelif 3.Sn.Nb.İn. Karaçam 
Tomruk  1815 281,778 4 980,00 8.284,00 

7 OVACIK 
SD 

3.Sn.Nb.İn. Karaçam 
Tomruk  201 28,074 1 990,00 834,00 

8 Merkez 
SD 

3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam 
Tomruk  807 303,262 6 1.040,00 9.461,00 

9 OVACIK 
SD 

3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam 
Tomruk  135 41,541 1 1.060,00 1.321,00 

10 Merkez 
SD 

3.Sn.Nb.İn. Sarıçam 
Tomruk  1044 210,743 5 1.030,00 6.512,00 

11 Muhtelif 3.Sn.Nb.Kl. Kayın 
Tomruk  616 224,466 4 1.100,00 7.408,00 

12 Merkez 
SD 

3.Sn.Nb.İn. Kayın 
Tomruk  1091 208,146 2 1.090,00 6.807,00 

13 Merkez 
SD 

Karaçam Sanayi 
Odunu  440 30,362 1 900,00 820,00 

14 Merkez 
SD 

Sarıçam Sanayi 
Odunu  354 15,665 1 900,00 423,00 

15 Merkez 
SD 

Kızılçam Sanayi 
Odunu  159 9,201 1 850,00 235,00 

16 Muhtelif Karaçam Kağıtlık 
Odun (m3)  7204 966,518 23 850,00 24.646,00 

17 Muhtelif Sarıçam Kağıtlık 
Odun (m3)  9957 1622,301 39 850,00 41.366,00 

18 Çaltu SD Kızılçam Kağıtlık 
Odun (m3)  1047 129,334 3 850,00 3.298,00 

 TOPLAM   26216 4293,596 100 17.330,00 117.648,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen orman emvalleri Açık Artırmalı Orman Emvali Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr// 
adreslerinden temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR220001000 
228265345945001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak istenen parti no 
belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0362 647 10 50 - 647 17 38 (202-217) Hakan AKÇİL 
    13473/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13898/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13930/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13896/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13897/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13952/1/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13952/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13894/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13895/1-1 

  

 



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

Millî Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13923/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13899/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13947/1-1 
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BOTAŞ Doğalgaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13967/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
Ankara 10. İcra Hukuk Mahkemesinin 2007/42 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 
Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz 
konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar 
verildiği ilân olunur. 

 13745/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1971/463 Esas, 1972/231 Karar sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 13746/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2019/16906 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde 
Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu 
dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân 
olunur. 

 13793/1-1 
—— • —— 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

Üniversitemiz akademik birimlerinde ihtiyaç duyulan öğretim üyesi alımı ile ilgili olarak 
hazırlanan ilan metni 27.10.2022 tarih ve 31996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, ilanda 
aşağıda birim bölüm anabilim dalı belirtilen kadronun ilanı iptal edilmiştir. 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Programı Kadro 
Unvanı Adedi Derecesi  

Harita 
Kadastro Doçent 1 1 

Matematik Eğitimi alanında doçentlik unvanı 
almış, Matematik Öğretiminde Web Tabanlı 
ve Web Destekli Öğrenimi inceleyen 
çalışmalar yapmış olmak. 

 13836/1-1 
—— • —— 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde 
öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.  

Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe 
ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir 
belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Dr. Öğr. Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri 
gerekmektedir.  

1- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük 
Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz 
Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) şahsen teslim edilecektir.  

2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

FAKÜLTE BÖLÜM /ANABİLİM DALI/  
BİLİM DALI 

KADRO 
UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

TIP 
FAKÜLTESİ 

Radyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1  
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1  

 13752/1-1 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI 

Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 10 sözleşmeli 
bilişim uzmanı alınacaktır. 

A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları 

taşımak. 
2. Mühendislik fakülteleri veya fen edebiyat fakültelerinin 4 yıllık istatistik, matematik 

veya fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar 
alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da 
Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak. 

3. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (E) düzeyinde puan almış 
olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili 
ÖSYM’nin 06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı” esas 
alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve 
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce 
dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların 
puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “E” olarak 
kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (E) düzeyine eşdeğer Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış 
olmak. 

4. Mesleki iş tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde ya da 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi 
özel sektörde (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, süreç analiz 
uzmanı, yazılım veya bilişim proje yöneticisi vb.) bilişim personeli olarak prim ödemek suretiyle 
geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır. 

5. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere 
ilişkin çalışmalarını belgelemek. 

6. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son 
başvuru tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve 
sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi. 

7. Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin 
okuldan onaylı belge/transkript ve/veya ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 
programcılık sertifikası ile programlama dillerine ilişkin eğitim aldığını belgelemek. Adayların 
başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, programlama dili eğitimini aldığı açıkça 
belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. Programlama dili 
eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz etmeleri 
gerekmektedir. 

B- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 
B-1 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Yazılım 

Uzmanı (Yazılım Mimarı) 1 Kişi) 
1. Yazılımcı olarak Java programlama dilinde en az 5 (beş) yıllık yazılım geliştirme iş 

tecrübesi bulunmak ve belgelemek. 
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2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hâkim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve 
EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak en az 3 (üç) yıl proje geliştirdiğini belgelemek. 

3. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak 
proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

4. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, 
React vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

5. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQuery) 
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

6. UML ve tasarım kalıpları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
7. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi konularında 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
9. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
10. GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
11. Agile (Scrum, Kanban) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
12. Tercihen ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
13. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi 

araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
14. Tercihen Docker teknolojileri/araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
15. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/ 

Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle 
Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak. 

Not: Başvuru özel şartlarının 1 ve 2 inci maddelerinde istenilen tecrübe şartı, bu 
alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer 
maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında 
değerlendirilecektir. 

B-2 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Yazılım 
Uzmanı (Kaynak Kod Analisti) 1 Kişi) 

1. Yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıllık tecrübesi bulunmak ve belgelemek. 
2. Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
3. Güvenli yazılım geliştirme eğitimi almış olmak, 
4. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde kaynak kod analizi konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
5. .Net mimarisinde çalışan projelerde kaynak kod analizi konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi Olmak. 
6. Angular JS/React JS/Vue JS projelerinde kaynak kod analizi konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
7. Spring Framework uygulamalarına hâkim olmak (Spring MVC, Spring Boot, Spring 

Data, Spring Cloud), 
8. GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
9. Statik Uygulama Güvenliği Testi (SAST) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
10. Yük ve Performans Testi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
11. Unit Test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
12. Tercihen CI/CD konusunda bilgi sahibi olmak, 
13. Tercihen test otomasyon araçları (Selenium, Appium vb.) hakkında bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
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14. Tercihen Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda bilgi sahibi olmak. 
15. Tercihen Microfocus Fortify Application Security aracı kullanımı ve çıkan 

bulguların analizi/çözümü konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak, 
16. Tercihen Microfocus LoadRunner veya JMeter test araçları hakkında bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
17. Tercihen JUnit hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
Not: Başvuru özel şartlarının 1’inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda 

hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer 
maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir. 

B-3 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Yazılım 
Uzmanı-2 Kişi) 

1. Yazılımcı olarak Java ve/veya Cobol programlama dilinde en az 5 yıllık yazılım 
geliştirme iş tecrübesi bulunmak ve belgelemek. 

2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hâkim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve 
EJB (3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak en az 5 (beş) yıl proje geliştirmiş olmak 
veya Cobol, TSO/ISPF, JCL, DB2 konularında bilgi ve tecrübeye sahip, CICS/WEB, mainframe 
online/batch programlama deneyimi ve en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesi bulunmak ve belgelemek. 

3. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak 
proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

4. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, 
Erat vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

5. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQuery) 
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

6. UML ve tasarım kalıpları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
7. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi konularında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak. 
8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
9. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak. 
10. GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
11. Agile (Scrum, Kanban) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak. 
12. Tercihen ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak. 
13. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi 

araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
14. Tercihen Docker teknolojileri/araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
15. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/ 

Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle 
Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak. 

16. Tercihen Cobol, TSO/ISPF, JCL, DB2 konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 
CICS/WEB, mainframe online/batch programlama konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak. 
Not: 
a) Başvuru özel şartlarının 1 ve 2 inci maddelerinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda 

hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer 
maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında 
değerlendirilecektir. 
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b) Bu pozisyon için “COBOL” programlama dilinde müracaat eden olmadığı takdirde, 
yalnızca “JAVA” programlama dilini bilen kişilerden ilanda belirtilen şartları taşıyanlar 
yazılı/sözlü sınavına davet edilecektir. 

B-4 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Bilgi 
Güvenliği Uzmanı 2 Kişi) 

1. Başvuru tarihi itibariyle bir bilgi işlem merkezinde ağ, sistem ve bilgi güvenliği 
alanlarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek. 

2. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat vb.) 
yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

3. Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve 
deneyim sahibi olmak. 

4. Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük 
Dengeleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ 
Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme 
Sistemi) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

5. 5651 Sayılı Kanun Kapsamında, Bilgi Güvenliği ile SIEM (Security Information 
Management and Security Event Management) ve NAC (Network Access Controller) 
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

6. Nessus, Acunetix, BurpSuit, Nmap, Wireshark, Netsparker, AppScan, Openvas vb. 
sızma (penetration) testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları konusunda bilgi ve deneyim 
sahibi olmak. 

7. Zafiyet yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
8. e -Posta sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
9. Veri tabanı güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
10. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 
11. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) süreçleri ve Bilişim 

Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
12. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi 

sertifikasına sahip olmak, 
13. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile 

alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak. 
14. Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon 

konularında bilgi sahibi olmak. 
15. Siber güvenlik kapsamında sorun tespiti ve çözümleme konusunda tecrübe sahibi 

olmak. 
16. Dokümantasyon ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak. 
17. Tercihen, veri sınıflandırma ve DLP hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
18. Tercihen, yazılım güvenliği ve kaynak kod analizi konusunda bilgi ve deneyim 

sahibi olmak. 
19. Tercihen, IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun 

giderme tecrübesine sahip olmak. 
20. Tercihen Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified 

Professional (OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak, 
21. CISSP (Certified Information Systems Security Professional), Check Point Certified 

Admin (CCSA), Check Point Certified Security Expert (CCSE) eğitimlerinden birini almış 
olmak, tercihen sertifikalarından birine sahip olmak. 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 

22. Herhangi bir alanda en az “Intermediate” seviyede Global Information Assurance 
Certification (GIAC) eğitimi veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 
eğitimi almış olmak ve belgelemek. 

Not: Başvuru özel şartlarının 1’inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda 
hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle ve 22’inci maddedeki ilgili alanlara 
alınan eğitim belgeleri, sertifika v.b. belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar 
ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir. 

B-5 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Sistem 
Yönetim Uzmanı (DevOps) 2 Kişi) 

1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Red Hat, 
Centos, Ubuntu Linux işletim sistemlerinden en az birinin yönetiminde en az 5 (beş) yıl çalışmış 
olmak ve belgelemek. 

2. DevOps teknolojieri ve uygulamaları konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi 
olduğunu belgelemek. 

3. Jenkins, TeamCity, Bamboo vb. CI/CD araçlarından an az biri hakkında bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak. 

4. PowerShell, Python, BashScript vb. script dillerinden en az birinde yazılı metin 
geliştirebilme tecrübesine sahip olmak. 

5. Load Balancing, High Availability ve Clustering teknolojileri konusunda bilgi sahibi 
olmak. 

6. Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda bilgi 
sahibi olmak. 

7. Docker konteyner teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
8. Kubernetes altyapısı kurulum ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak. 
9. GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
10. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) ve Mikroservis mimarisi konularında bilgi 

sahibi olmak. 
11. NGINX, IBM WAS, Tomcat vb. web sunucularından en az birinde bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak. 
12. Java programlama dili ve Maven hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
13. Java uygulamaları performans analizi konusunda bilgi sahibi olmak. 
14. Tercihen Openshift, Rancher vb. Kubernetes orkestrasyon platformlarından en az 

birinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
15. Tercihen Prometheus, Grafana, Zabbix vb. izleme araçlarından en az biri hakkında 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
Başvuru özel şartlarının 1 ve 2 inci maddelerinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda 

hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer 
maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir. 

B-6 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Veri Tabanı 
Uzmanı 1 Kişi) 

1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Oracle 
veritabanı veya IBM DB2 veritabanı yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi 
olmak ve belgelemek 
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2. SQL ve PL/SQL programlama konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak 
3. SQL ve PLSQL iyileştirme (tuning) becerisine sahip olmak, 
4. İlişkisel veritabanı tasarımı konusunda tecrübe sahip olmak, 
5. Tercihen DataGuard, CDC gibi veri yedekleme sistemlerinde deneyime sahip olmak 
6. Tercihen PostgreSQL veri tabanı bilgisine sahip olmak 
7. Tercihen IBM GPFS, Oracle RAC bilgisine sahip olmak 
8. Tercihen OCA, OCP veya OCM sertifikalarından birine sahip olmak, 
9. Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
10. Veritabanı kavramsal, mantıksal ve fiziksel tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak 
11. Veritabanı tasarımı için normalizasyon (1NF, 2NF, 3NF…) konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak. 
12. Yüksek erişilebilirlik (HA) sağlama ve felaketten kurtarma (DR) konularında bilgi 

sahibi olmak. 
13. Karmaşık sorguların optimizasyonu ve basitleştirilmesi hakkında bilgi sahibi olmak. 
14. Veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma, performans yönetimi, 

problem tespiti ve giderilmesi, uygulama programcılarına destek verilmesi konularında bilgi 
sahibi olmak. 

15. Tekrarlanan veya anlık oluşan sistem olaylarına gerekli müdahalelerde bulunarak 
sorumlu olduğu alanda kesintisiz, güvenli ve verimli teknik hizmet sağlama konularında tecrübeli 
olmak. 

16. Veritabanı güvenlik yönetimini sağlamak, kullanıcı tanımlamaları, aktivasyon/de- 
aktivasyon, konfigürasyon ve yetkilendirme çalışmalarını yerine getirme konusunda tecrübe 
sahibi olmak. 

17. SQL diline hâkim olmak. DML, DDL, Stored Procedure, Trigger yazma 
konularında tecrübesi bulunmak. 

18. Veritabanı yama uygulaması, tasarım ve uyarlama, kapasite analizi, planlama, 
yedekleme, yeniden çalıştırma ve yazılım geliştirme ekiplerince talep edilen veritabanı 
hizmetlerini sağlamak üzere, kurulum, taşıma, analiz gibi konularda destek verme konularında 
tecrübe sahibi olmak. 

19. Veri tabanının doğru, sistem yönünden verimli ve hızlı bir şekilde çalışmasını temin 
etme ve sürekli monitör edilmesi konularında tecrübe sahibi olmak. 

20. Veri tabanları sisteminin operasyon aktivitelerini yakından takip edip etkin 
raporlama yapma konularında tecrübe sahibi olmak. 

21. Shell script yazma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
22. Veritabanı araçları (utility, tool) hakkında (tercihen DB2) tecrübe sahibi olmak. 
Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin 

geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer 
alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir. 

B-7 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Network 
Uzmanı 1 Kişi) 

1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum 
ve kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki bilgi işlem merkezinde bilişim 
ağları yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek. 

2. En az 2 (iki) üreticinin (Brocade, Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei, Juniper vb. 
uluslararası kabul görmüş) ağ ürünleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
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3. Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ 
(VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri 
konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

4. Ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar anahtarı (switch) kurulumu, 
konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

5. TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında 
bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

6. MPLS, BGP, OSPF, DNS, DHCP, NAT, NAC, Layer-3/Layer-2VPN, TACACS, 
Noktadan noktaya devre WAN teknolojilerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

7. Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
kurulum veya işletim yapmış olmak. 

8. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve deneyim 
sahibi olmak. 

9. Ağ izleme (Network Monitoring) ve bant genişliği yönetimi araçlarının kurulumu, 
yönetimi ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

10. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 
yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği 
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

11. Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon 
konularında bilgi sahibi olmak. 

12. Ağ Yönetimi kapsamında sorun çözümleme ve giderme (Troubleshooting) konusunda 
tecrübe sahibi olmak, 

13. Dokümantasyon ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak. 
14. Tercihen yeni nesil güvenlik duvarı (NGFW Next Generation Firewall) sistemlerinin 

kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen 
Checkpoint) 

15. Tercihen, SDWAN konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
16. Tercihen, IPSEC ve SSL VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun 

giderme tecrübesine sahip olmak. 
17. Cisco Certified Network Associate (CCNA) eğitimini almış olmak, tercihen 

sertifikasına sahip olmak. 
Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin 

geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer 
alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir. 

C-ÜCRET KRİTERLERİ 

Mesleki tecrübe yılı 
İngilizce dil 
puanı grubu 

Brüt Ücret 
(TL)* 

C Grubu Ücret Cetveline Tabi 
Sözleşmeli Bilişim Uzmanı 

3-5 yıl arası 
mesleki tecrübeli 

A 33.877,35 
B 33.538,58 
C 33.199,81 
D 32.861,04 
E 32.522,27 

5 yıl ve üzeri 
mesleki tecrübeli 

A 36.624,17 
B 36.257,53 
C 35.891,68 
D 35.525,45 
E 35.159,21 
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Not: Yukarıda belirtilen bürüt ücret tutarları, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin 
ücretlerinde ilgili mevzuatı uyarınca ocak ve temmuz aylarında yapılan genel artış oranı 
kadar artırılacaktır. 

D- KABUL İŞLEMLERİ: 
1. İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek 

müracaat eden adaylardan şartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara’da yapılacak yazılı/sözlü 
sınav için davet edilecektir. 

2. Sınava davet edilecek adayların listesi, sınav tarihi, sınav şekli, yeri ve saati 
Kariyer Kapısı (www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve www.sgk.gov.tr adresinde ilan 
edilecektir. (Sınava katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.) Sınavda 
ağırlıklı olarak mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır. 

3. Sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) 
puan ve üzerinde olanlar; başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonunun başvuru özel 
şartlarında belirtilen niteliklerle ilgili ibraz edilen belgelerin Sınav Komisyonunca 
değerlendirilerek belirlenecek kriterlere göre hesaplanacak puan toplamı ile sözlü sınav notunun 
ortalaması esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre 
belirlenecek ve ilan edilen pozisyon sayısına göre yerleştirilecektir. Başvurdukları pozisyon 
itibarıyla, alınan puanların eşit olması halinde, sırasıyla iş tecrübelerine ve yabancı dil puanına 
bakılarak yerleştirme yapılacaktır. 

4. Yerleştirilmeye hak kazananlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma 
müracaat ederek sözleşme imzalamak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde 
göreve başlamak zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sözleşme imzalamayan ve göreve 
başlamayanların yerleştirme işlemi iptal edilecektir. Bu kişilerin yerine sözlü sınavından en yüksek 
puan alandan başlayarak belirlenen sıralamaya göre sınava giren diğer adaylardan yerleştirme 
yapılacaktır. 

5. Sınav sonucu alınacak sözleşmeli bilişim uzmanlarına, ücret grupları, mesleki 
tecrübeleri ve İngilizce dil düzeyleri esas alınarak, (C) maddesinde belirtilen ücret kriterleri 
tablosunda yer alan brüt ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır. 

6. Sözlü sınav sonucu yerleştirilmeye hak kazandığı halde çeşitli nedenlerle göreve 
başlamayanlar ile sınav sonucunun Kurum İnternet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren        
1 (Bir) yıl içerisinde görevinden ayrılanların yerine (bu ilan kapsamında göreve başlatılanlar), 
başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlayarak (sözlü 
sınav notu 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlardan) belirlenen sırlamaya göre yedek adaylardan 
atama yapılabilir. 

7. İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlikleri bakımından, 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi 
olacaklardır. 

8. Adayların; 11.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar e-Devlet 
Kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı 
(isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 
(Posta, kargo vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) 

9. Adaylar ilanda belirtilen nitelik gruplarından yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir. 
 13888/1/1-1 

 

http://www.sgk.gov.tr/


Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 
657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI 

VE ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI 
Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere; Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerlilik süresi devam eden Kamu Personeli 
Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü (60 puan ve üzerinde alanlardan) ile 
yapılacak sözlü sınav notu ortalaması esas alınarak aşağıda başvuru şartları belirtilen 34 
sözleşmeli Programcı ve 11 sözleşmeli Çözümleyici alınacaktır. Her bir unvan için ilan edilen 
sözleşmeli personel pozisyonunun 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözleşmeli personel 
alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. 

 

UNVANI 
(Pozisyon) 

KİŞİ 
SAYISI 

ARANILAN ÖZEL NİTELİKLER 
İNGİLİZCE 

DÜZEYİ 

BRÜT 
ÜCRETLER 
(Ek ödeme 

dahil) 

PROGRAMCI 

25 

1-Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümü 
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya 
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve Java 
programlama dilini bildiğini belgelemek. 

A-B C D 
 
 
 
 
 
 

A-B C D 

Bilgisayar 
Mühendisi 

İçin 
14760,45 TL 
14301,95TL 
14072,59TL 
Diğerleri İçin 
14662,54TL 
14089,42TL 
13802,71TL 

5 

1-Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik veya Matematik bölümü ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve Java veya .Net 
veya C veya C++ programlama dilini bildiğini belgelemek. 

4 

1-Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü ya da 
sbunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Java programlama 
dilini bildiğini belgelemek. 

ÇÖZÜMLEYİCİ 11 

1) Yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve biri Java veya .Net 
olmak üzere en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini belgelemek. 
2) Kamu kurum/kuruluşlarında ya da özel sektörde; yazılımcı olarak JAVA 
veya .Net dilinde program geliştirme veya sistem, bilgi güvenliği, veri tabanı 
veya network yöneticisi veya analist, test veya yazılım mimarisi uzmanı gibi 
alanlardan birinde en az 1 (bir) yıllık mesleki iş tecrübesi bulunmak ve 
belgelemek. 
 
 

 
 
 
 

A-B C D 
 
 
 
 
 
 

Bilgisayar 
Mühendisi 

İçin 
 

15147,39TL 
14721,71TL 
14492,48TL 
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3) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim personeli (mühendis, 
programcı, çözümleyici veya sistem, bilgi güvenliği, veri tabanı veya network 
yöneticisi veya analist, test veya yazılım uzmanı vb.) olarak 657 sayılı 
Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye 
tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine 
tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
esas alınır. 

 
 
 

A-B C D 

Diğerleri İçin 
 
 

14908,05TL 
14375,95TL 
14089,42TL 

  

NOT: 
1)Programlama dilini bildiğini belgelemek. (Yükseköğrenimi sırasında 
bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge 
(Transkript ve ders açılım belgesi veya Millî Eğitim Bakanlığı onaylı 
programcılık sertifikası). 
2)Adayların başvurularındaki ibraz ettikleri transkriptten, istenilen 
programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım 
belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. İstenilen programlama dili eğitimini 
aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz 
etmeleri gerekmektedir. 
3)Adayların başvurularındaki ibraz ettikleri M.E.B onaylı kurs sertifikasından, 
istenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça anlaşılmayanların, kursta 
gördükleri programlama dillerine ilişkin M.E.B. onaylı veya M.E.B. üst yazısı 
ekinde, devam ettikleri kurslardan alınmış açılım belgesi ibraz etmeleri 
gerekmektedir. 

  

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER AÇIKLAMALAR 
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak. 
2- Müracaat tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı 

almıyor olmak. 
3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerlilik süresi 

devam eden (KPSS) (B) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 
puan almış olmak. 

4- Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (D) düzeyinde puan almış olmak 
(Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin 
06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı” esas 
alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve 
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce 
dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların 
puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak 
kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları 
almış olmak. 

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 
maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına 
aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olmak veya sözleşme 
dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak. 

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. 
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7- Adayların ; 11.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar e-Devlet 
Kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı 
(isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. (Posta, 
kargo vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) 

8- Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan KPSSP3 
(60 puan ve üzerinde olan adaylar) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon 
sayısının üç katı aday, Kurumumuz Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Yerleştirme 
Komisyonunca sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınava katılacak adayların fotoğraflı ve onaylı 
bir kimlik belgesinden (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik 
Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları 
gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar 
konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

9- Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı 
ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. 
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 
olması gerekmektedir. 

10- Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilecek olup yapılacak 
incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler sözlü sınava katılamayacaktır. 

11- Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Kariyer Kapısı 
(www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve kurumumuz internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan 
edilecektir. Sözlü sınav notu ile KPSS Puanı toplamının ortalaması en az 70 olanlar başarılı 
sayılacak ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar yerleştirme 
yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil 
puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle 
yerleştirilecek ve sınav sonuçları Kurumumuz internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. 
(Sözlü sınava katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.) 

12- Yerleştirilmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanlar 
ile sınav sonucunun Kurum İnternet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde 
görevinden ayrılanların yerine (bu ilan kapsamında göreve başlatılanlar), ilan edilen pozisyon 
sayısını geçmemek kaydıyla, nihai başarı puanına göre (70 puan ve üzerinde alanlardan) en 
yüksek puandan başlamak üzere sözlü sınavına girenler arasından yerleştirme yapılacaktır. 

13- Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri 
birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak 
çalışacaklardır. 

14- İlanda belirtilen ücret tutarına brüt ek ödeme ücreti dahil olup, aylık brüt sözleşme 
ücreti tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise 
damga vergisi kesintisi yapılacaktır. 

15- Adayların, Kurumumuz bilgi işlem merkezinde güncel olarak kullanılan programlama 
dillerinden istenilen programlama dilini bildiğini gösteren belgelerine istinaden brüt sözleşme 
ücretleri %25 oranında artırılacaktır. (Tabloda %25 artırılmış hali gösterilmiştir.) 
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Şanlıurfa İli Suruç Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 
aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer 
şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru 
alınacaktır. 

 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Hizmet 
Sınıfı 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Adedi 

Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 1 

Herhangi bir lisans 
programından mezun olmak. 

En az (B) sınıfı sürücü 
belgesi sahibi olmak. 

Kadın P3 
En az 

60 puan 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 2 

Herhangi bir lisans 
programından mezun olmak. 

En az (B) sınıfı sürücü 
belgesi sahibi olmak. 

Erkek P3 
En az 

60 puan 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Suruç Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için 

yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen 
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

• Türk Vatandaşı olmak, 
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 

bulunmamak, 

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 

• İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve 

alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış 

olmak, 

• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra 

Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru 

kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla 

olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve 

boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. 

Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 

• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 

çıkarılmış olmamak, 

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru sırasında; 

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.suruc.bel.tr internet adresinden 

temin edilecektir. 

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 

• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden 

alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 

edilebilir), 

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
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4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
• 19.12.2022-23.12.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler 

ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Dikili Mahallesi 
Atatürk Bulvarı No:2 Suruç/ŞANLIURFA adresindeki Belediye Hizmet Binasında içinde yer alan 
İnsan Kaynakları Birimine ait başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini 
tamamlayacaklardır. 

• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

1- T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

2- Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

3- Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 26.12.2022 tarihinde belediyemizin web sayfası 
www.suruc.bel.tr adresinde ilan edilecektir. 

4- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

5- Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6- Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

7- Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır. 

6. SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 16.01.2023 – 17.01.2023 tarihleri 

arasında Dikili Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 Suruç/ŞANLIURFA adresindeki Belediye Hizmet 
Binasında yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır. 

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 
edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 
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Sınav Konuları: 
1. Sözlü sınav; 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar. 
2. Uygulamalı sınav; 
Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi 

özelliklerinin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SONUÇLARA İTİRAZ: 
a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 
puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav 
puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda 
başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır. 

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet 
adresinde ( www.suruc.bel.tr ) ilan edilecektir. 

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemizin internet sayfasından ( www.suruc.bel.tr ) ilan edilecektir. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ( www.suruc.bel.tr ) 
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 
yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 13795/1-1 
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili 

maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 

Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca 

öğretim görevlileri alınacaktır. 

Birim Program 
Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Nitelik 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Öğretim 

Görevlisi 
3 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği veya Bilgisayar 

Bilimleri Bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olup, Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği veya Bilgisayar 

Bilimleri Anabilim Dallarının 

birinde en az tezli yüksek lisans 

derecesine sahip olmak. 
 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 

İlan Tarihi 10/11/2022 

Son Başvuru Tarihi 24/11/2022 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi 01/12/2022 

Giriş Sınavı Tarihi 07/12/2022 

Sonuçların Açıklanacağı Tarih 14/12/2022 

A. GENEL ŞARTLAR  

1- İlanda belirtilen kadrolara yapılacak atamalarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 

48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak.  

3- ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate 

alınır. 

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine 

eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.  

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
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B. ÖZEL ŞART 

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 

şartı aranır. 

C. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ  

1- Başvuru dilekçesi (Dilekçede başvurulan Yüksekokul/Program, adres, telefon no, e-

mail gibi adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir). 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında). 

3- Lisans ve lisansüstü diplomalarının onaylı suretleri (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı 

mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla mezun 

belgesi). 

4- Resmi lisans transkripti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak 

kaydıyla not döküm belgesi). 

5-ALES belgesi (Barkod/Karekodu okunaklı olmalıdır).  

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi.  

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 

8- Yerleşim yeri ve adres belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak 

kaydıyla alınabilir). 

9- Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla 

alınabilir) veya adayın beyanı. 

10- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).  

NOT: Başvurular; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen 

veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik 

belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 

hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir. 

Başvuru Adresi:  

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Birimi, KAYSERİ  

Tel: (0 352) 324 00 00 – Faks: (0 352) 324 00 04 

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web adresinden 

(www.nny.edu.tr) yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

 13450/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 13823/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 

 
 13807/1-1 

 



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 

 

 



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 
 13808/1-1 

 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 

 
 13809/1-1 

 



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 

 



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 

 



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 

 



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 

 



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 

 



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 

 



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 

 



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 

 



10 Kasım 2022 – Sayı : 32009 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 
 

 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2022 – Sayı : 32009

Sayfa

1

2

2

3

8

28

29

30
35

62

63
71
99

191

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname
Numarası: 114)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Macaristan’ın Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her

180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve
Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6368)

–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6369)

–– Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine
İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 6370)

–– Ticaret Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar
(Karar Sayısı: 6371)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Spor Kulüplerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik

Ortamda Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Sivas Belediyesi İmar Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar

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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