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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul
Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin başına
“Şoförler için 26 yaşından gün almış olmak,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 7 yıllık
sürücü belgesine sahip olmak ve her beş yılda bir şoförlük mesleği bakımından bedeni ve
psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşla-
rından almış olmak.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/9/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2007 26627

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/10/2008 27021
2- 17/9/2009 27352
3- 6/8/2013 28730
4- 23/8/2014 29097

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

24 Şubat 2015
SALI

Sayı : 29277



Abdullah Gül Üniversitesinden:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Abdullah Gül Üniversitesinde yürütülen li-

sans programlarına öğrenci kabul, kayıt işlemleriyle lisans eğitim öğretimine ve sınavlarına

ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Abdullah Gül Üniversitesinde yürütülen lisans prog-

ramlarına öğrenci kabul, kayıt işlemleriyle lisans eğitim öğretimine ve sınavlarına ilişkin hü-

kümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini, 

b) Ana Dal Diploma Programı: Kayıtlı olunan lisans diploma programını,

c) Çekirdek Program: Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin birinci sınıfta al-

dıkları derslerden oluşan programı, 

ç) Çift Ana Dal Programı: Kayıtlı olunan diploma programı yanında Üniversitede kayıtlı

olunan ikinci bir lisans programını,

d) Fakülte Kurulu: Üniversite bünyesindeki ilgili fakülte kurulunu,

e) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

f) İDO: Abdullah Gül Üniversitesi Dil Okulu İngilizce hazırlık programını,

g) İMS: Abdullah Gül Üniversitesi Dil Okulu İngilizce muafiyet ve seviye tespit sına-

vını,

ğ) Kredi: Bir dersin yarıyıl AKTS kredi değerini,

h) Lisans Programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

ı) Öğrenci: Lisans öğrenimi için kayıtlı öğrenciyi,

i) ÖİDB: Abdullah Gül Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,

j) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,
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k) Senato: Abdullah Gül Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite Yönetim Kurulu: Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

m) Üniversite (AGÜ): Abdullah Gül Üniversitesini,

n) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ö) Yönetim Kurulu: Üniversitenin ilgili fakülte yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisans programlarında eğitim öğretim dili İngilizcedir.

Ancak Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisans öğrencilerinin programlara kayıtları, İngilizce yeterlikleri belgelendikten

sonra yapılır.

(3) Üniversiteye yerleştirilen öğrencilerden İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu,

İDO’nun önerisiyle Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile belgeleyenler, yerleştiril-

dikleri programa kayıt yaptırabilirler. Lisans programlarına yerleştirilen, kabul edilen veya ku-

rumlar arası yatay geçiş yapan öğrencilerden İngilizce yeterliğini belgeleyemeyen öğrenciler,

dil öğrenimi görürler. Bu öğrencilerin İngilizce yeterliklerinin belirlenmesi ve Üniversitenin

İngilizce hazırlık programında öğretim, 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet-

meliği hükümlerine göre yapılır.

(4) Öğrenimine izin veya kayıt yenilememe nedeni ile üst üste iki yıl (dört yarıyıl) ya

da daha uzun süre ara veren lisans öğrencilerinin yeniden kayıt yaptırabilmeleri için İMS veya

Senato tarafından kabul edilen eş değer bir sınavla İngilizce yeterliklerini belgelemeleri gerekir.

Ancak son dört yarıyıl içinde en az bir yarıyıl, eğitim dili tümüyle İngilizce olan yurt içi veya

yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gördüğünü ve başarılı olduğunu belgeleyenlerde

bu koşul aranmaz.

(5) Resmî dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlarının İngilizce yeterliklerine, mülakat

ve gerektiğinde yazılı sınav yapılarak İDO tarafından karar verilir.

(6) Özel öğrenci olmak için başvuranlardan ana dili İngilizce olan veya üniversite eği-

timini İngilizce alanların İngilizce yeterliklerine mülakat ve gerektiğinde yazılı sınav yapılarak

İDO tarafından karar verilir. 
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Öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Program süresi, azami eğitim öğretim süresi, ek eğitim öğretim süresi,

İngilizce hazırlık programında geçirilen süre; kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ili-

şiklerinin kesilmesi ve öğretim süresiyle ilgili her türlü konu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü

maddesindeki esaslara göre düzenlenir.

(2) İlgili yönetim kurulunca öğrencinin izinli sayıldığı yarıyıllar, program süresine, aza-

mi ve ek eğitim öğretim süresine dâhil değildir.

(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-

rında geçirilen yarıyıllar ise program süresine, azami ve ek eğitim öğretim süresine dâhildir.

Eğitim öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir eğitim öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere,

her biri en az 14 haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Ayrıca, 7 haftası ders ve bunu takip eden 1 haftası sınav olmak üzere en çok 8 haf-

talık yaz okulu düzenlenebilir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin tercihine bağlıdır. Yaz oku-

lunda eğitim öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süresi ve ta-

rihleri, akademik takvimle düzenlenir.

(4) Yarıyıllardaki ve yaz okulundaki derslerin haftalık programları ÖİDB koordinas-

yonunda ilgili bölüm başkanlıkları tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(5) Yarıyıllarda ve yaz okulunda verilecek dersler, ilgili bölüm başkanlığı tarafından

belirlenerek ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri

ve ölçütlerine ilişkin düzenlemeler ise ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır.

Lisans programı

MADDE 8 – (1) Bir lisans programı, ilgili bölüm/bölümler tarafından hazırlanır; ilgili

fakülte kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Bir lisans programının müfredatı ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj

ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından

oluşur.

(3) Bir programın adı ve eğitim öğretim süresine ilişkin değişiklikler, ilgili bölüm/bö-

lümler tarafından hazırlanır; ilgili fakülte kurulunun önerisi ile Senato tarafından karara bağ-

lanır.

(4) Bir programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak

ilkeleri, ilgili bölüm/bölümler tarafından hazırlanır; ilgili fakülte kurulu tarafından karara bağ-

lanır.

Uluslararası ortak lisans programı

MADDE 9 – (1) AGÜ’de, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak

lisans programları açılabilir.
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Yatay geçiş, kurumlar arası kredi transferi, çift ana dal, yan dal

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyindeki programlar arasında

geçiş (yatay geçiş), değişim programları ve kurumlar arası kredi transferi yapılmasına dair hu-

suslar, çift ana dal ve yan dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, 24/4/2010

tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans

ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir. 

(2) ÖSYM tarafından AGÜ’ye yerleştirildiği takvim yılı içerisinde AGÜ’nün kayıtlı li-

sans öğrencisi olan ve tekrar AGÜ’de bir lisans programına yerleşen öğrenciler, yerleştikleri

program, kayıtlı oldukları programdan farklı ise yatay geçiş öğrencisi gibi değerlendirilir.

(3) Yatay veya dikey geçiş yoluyla AGÜ’ye kesin kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları

ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda al-

dıkları ve koşulsuz olarak başarmış oldukları derslerden uygun görülenlerin not karşılıkları

ilgili yönetim kurulunda belirlenerek öğrencinin not çizelgesinde (T) işareti ile gösterilmek

üzere AGÜ’ye aktarılır. 

(4) 100’lük sistemlere göre elde edilen başarı notlarının 4’lük sisteme dönüştürülme-

sinde Senato tarafından kabul edilen dönüşüm tablosu kullanılır.  

(5) Öğrenciler, yatay geçişin gerçekleştiği yarıyıldan sonraki ilk kayıt dönemi sonuna

kadar, geçiş kredilerinde değişiklik isteyebilir. Değişiklik başvuruları, ilgili yönetim kurulu ta-

rafından incelenir ve karara bağlanır.

(6) Kurum içi yatay geçişlerde ilgili fakülteler ve yüksekokul tarafından eş değerlilikleri

kabul edilmiş derslerin notları ve kredileri aynen geçerli olur. 

(7) Özel öğrencilerin veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay

geçiş yapmaları hâlinde, sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilen dersleri

aktarılabilir.

Çift ana dal

MADDE 11 – (1) AGÜ’de bir lisans programına kayıtlı öğrenciler, bu lisans progra-

mına ek olarak AGÜ’de başka bir lisans programına da eş zamanlı kayıt yaptırabilirler. Bu

ikinci lisans programına çift ana dal lisans programı denir. Bu programı tamamlayan öğrenci-

lere, kayıtlı oldukları lisans programı diplomasına ek olarak çift ana dal lisans diploması da

verilir. Çift ana dal programlarına ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Se-

nato tarafından belirlenir.

Yan dal

MADDE 12 – (1) AGÜ’de bir lisans programına kayıtlı öğrenciler, bu lisans progra-

mına ek olarak AGÜ’de diğer bir lisans programının belirli sayıda dersinden veya disiplinler

arası belirli sayıda dersten oluşan bir yan dal programına kayıt yaptırabilir. Yan dal programı
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bir lisans programı değildir. Bu programı tamamlayan öğrencilere bir sertifika verilir. Yan dal

programlarına ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Senato tarafından be-

lirlenir.

Değişim programları

MADDE 13 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ve AGÜ arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin

esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

(2) Değişim programları ile başka bir üniversitede okuyan öğrencilere, ilgili yönetim

kurulu kararı ile eğitim öğretim süresine sayılmak üzere izin verilir.

(3) Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelerden birinde eğitim gören AGÜ

öğrencilerine alacakları derslerin seçiminde yardımcı olmak, bu üniversitedeki eğitimini izle-

mek ve eğitim süresince öğrenci ile irtibatta bulunmak üzere, ilgili yönetim kurulu bir öğretim

elemanını değişim program koordinatörü olarak tayin eder. 

(4) Öğrencinin değişim programı çerçevesinde yurt dışında aldığı dersler, AGÜ not çi-

zelgesinde gösterilir. Bu derslerden bazıları, değişim koordinatörü tarafından yapılan intibak

doğrultusunda ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, öğrencinin AGÜ’de kayıtlı olduğu eğitim

programında yer alan derslerden bazıları için muafiyet oluşturabilir. 

(5) Öğrencinin dönüşünde, ilgili yönetim kurulu kararı ile bu dönemde diğer bir üni-

versitede alıp tamamladığı derslerin işlenmesi, en geç öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı

dönemden bir sonraki kayıt dönemi sonuna kadar tamamlanır. Muafiyete sayılan derslerle ilgili

değişikliklerin işlemin yapıldığı akademik dönem sonuna kadar yapılması gerekir.

Sertifika programı

MADDE 14 – (1) Sertifika programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler

MADDE 15 – (1) Özel öğrenciler, AGÜ’de herhangi bir programa kayıtlı olmayan, sı-

nırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir.

Özel öğrencilerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. Özel öğrenci başvuruları, ilgili yö-

netim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. 

(2) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinde

eğitim gören öğrenciler, bir veya iki yarıyıl için AGÜ’de tam zamanlı misafir öğrenci olarak

ders almak için başvurabilirler. Misafir öğrenci başvuruları, kayıtlı oldukları yükseköğretim

kurumunun düzeyi ve öğrencinin bu kurumdaki başarı durumu dikkate alınarak ilgili yönetim

kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. 

(3) Özel öğrencilere ve misafir öğrencilere, diploma veya unvan verilmez sadece al-

dıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. 
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Lisans programına kabul

MADDE 16 – (1) Lisans programlarına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer

mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde Senato tarafından belir-

lenen esaslara göre yapılır. 

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin başvuru, kabul

ve  kayıt işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. 

(3) Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuru ve kabul işlemlerine ilişkin

esaslar, ilgili YÖK yönetmeliği çerçevesinde, Senato tarafından belirlenir. Ayrıca Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dikey geçiş yoluyla yerleştirilen öğrenciler, kabul

edildikleri eğitim programının ilgili sınıfından başlamak üzere kesin kayıt yaptırırlar. 

Üniversiteye ilk kayıt

MADDE 17 – (1) Lisans programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin ka-

yıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİDB tarafından yapılır.

(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Türkiye’de bir liseden veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul

edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren

bir belgeye sahip olmak.

b) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

c) Yabancı uyruklular için öğrenim vizesi engeli olmamak.

ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına dair işlemler, adayın beyanına

göre yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazan-

mış olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptıranların bulundukları yarıyıla

bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilen diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sa-

yılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış

sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik

belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(5) İlk kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, o dönem için Üniversite öğrencisi

olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Süresi içinde

kayıt yaptırmayanların resmî belge ile kanıtlanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının ya-

pılıp yapılmayacağına Rektörlük karar verir.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 18 – (1) Lisans programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak

üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir.

Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler ta-

rafından yapılan derslerdir.
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(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara

sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleriyle bu özelliklerde yapılacak değişiklikler,

ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte kurulu tarafından kararlaştırılır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri belirlenebilir:

a) Bir dersten önce alınarak en az D veya S notu alınması gereken derse, o dersin ön

koşul dersi denir.

b) Bir dersle birlikte alınması gereken derse, o dersin eş koşul dersi denir.

(4) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dışında ilgili bölüm baş-

kanlığı tarafından ek koşullar da belirlenebilir.

(5) Herhangi bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması duru-

munda ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.

(6) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile labora-

tuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatleri de dikkate alınarak

oluşturulan AKTS kredisi olarak tanımlanır.

Ders yükü

MADDE 19 – (1) Bir programın normal ders yükü, toplam 30 AKTS kredilik ders ola-

rak tanımlanır.

(2) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü, normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders

yükü; 

a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,00 olan öğ-

renciler için en fazla sekiz AKTS kredisi kadar artırılabilir.

b) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,50 olan öğ-

renciler için en fazla on beş AKTS kredisi kadar artırılabilir.

(3) Öğrenciler kayıt oldukları ilk yarıyılda müfredatta belirtilen ders yüklerini değişti-

remezler.

(4) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü, GANO hesabına katılan üç derstir.

Gerekçeli durumlarda bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile

azaltılabilir.

(5) Kayıtlı olunan yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için

asgari ders yükü koşulu aranmaz.

Lisans programına intibak ve ders sayımı

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin bir lisans programına aşağıda belirtilen durumlardaki

intibakı ve/veya ders sayımı işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim

kurulu tarafından yapılır:

a) Yatay geçiş.
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b) Dikey geçiş.

c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanmamış diğer intibak ve ders sa-

yımı işlemlerinde C ve üzeri, S veya bunların eş değeri not alınmış derslerden hangilerinin

programa sayılacağı ve hangilerinin tekrarlanması gerektiği belirlenir.

ç) F, NA, W, U veya eş değeri not alınmış tüm derslerin tekrarlanması gerekir.

(2) İntibak ve ders sayımı işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) İntibak işlemleri güncel müfredata göre yapılır.

b) Önceki programda alınmış ancak güncel müfredatta yer almayan dersler intibak dışı

bırakılır.

c) C ve üzeri, S veya bunların eş değeri not alınmış derslerden hangilerinin programa

sayılacağı ve hangilerinin tekrarlanması gerektiği belirlenir.

ç) D, F, NA, W, U veya eş değeri not alınmış tüm derslerin tekrarlanması gerekir.

d) İntibak işlemlerinde bir dersin ön koşulu veya eş koşulunun sağlanması için ön koşul

veya eş koşul olan dersten C ve üzeri, S veya bunların eş değeri not alınmış olması gerekir.

e) Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul

edilen yarıyıl(lar) hesaplanarak öğrencinin azami öğrenim süresinden düşülür. Bu işlemde, bir

yarıyıla karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü kullanılır.

(3) Ders sayımlarına ve derslerin geçerlik süresine ilişkin esaslar Senato tarafından be-

lirlenir.

Program dışı dersler

MADDE 21 – (1) Program dışı dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans veya çift ana

dal/yan dal programlarının müfredatında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan alınan

kredili derslerdir. Bu derslerde şu hususlar uygulanır:

a) Bu dersler NI statüsünde alınır.

b) NI statüsünde alınan dersler, öğrencinin ilgili yarıyıldaki ders yüküne sayılır.

c) Bir yarıyılda NI statüsünde en fazla iki adet ders alınabilir.

ç) NI olarak alınan derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra de-

ğiştirilemez.

d) NI statüsünde alınan dersler, alındığı yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu programa

ya da programlara saydırılamaz.

e) NI olarak alınmayan derslerin statüsü ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra

NI olarak değiştirilemez.

f) NI statüsünde alınan dersler, aynı statüde ancak bir kez tekrarlanabilir.

g) NI statüsünde alınan dersler, not ortalaması hesaplamalarında kullanılmaz.

ğ) NI statüsünde alınan dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.
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Yarıyıl kayıtları

MADDE 22 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen etkileşimli ka-

yıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Ancak lisans programına ilk kez kayıt yap-

tıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da kayıt yaptı-

rabilir. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğ-

rencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Öğrencinin katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve varsa geçmiş yarıyıllara ait

diğer mali yükümlülüklerini (yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmesi,

b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması,

c) Öğrencinin akademik danışmanı ile yüz yüze görüşerek danışmanından etkileşimli

yarıyıl kayıt onayını alması.

(3) Öğrenciler, müfredatın ilk yarıyılında yer alan dersleri almayı erteleyemezler.

(4) Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken ön koşulları sağ-

lamak kaydı ile aşağıdaki öncelik sıralaması kullanılır ancak bu sıralama akademik danışman

onayı ile değiştirilebilir:

a) Tekrarlanması gereken dersler.

b) Daha önceki yarıyıllarda alınması gerekirken alınmamış dersler.

c) Müfredattaki sınıf sıralamasına göre alınması gereken, not yükseltmek amacıyla tek-

rar alınmak istenen ve/veya NI statüsünde alınmak istenen dersler.

(5) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış öğrenciler, akademik tak-

vimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği ya-

pabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunlu-

dur.

(6) Kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl kaydını yaptırmak isteyenler, gerek-

çelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili bölüm başkanlığına en geç o yarıyılın ders ekleme bı-

rakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ve ge-

rekli kayıt koşullarını sağlayan öğrencinin yarıyıl kaydı ÖİDB tarafından yenilenir.

(7) Kayıtsız duruma düşen öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan

edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir. Ancak bu öğrencilerin en geç etkileşimli

kayıtların başladığı tarihe kadar bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvurmaları gerekir. Başvurular, İn-

gilizce yeterlik, azami süre ve lisans programına intibak açısından bu Yönetmeliğin ilgili mad-

deleri çerçevesinde değerlendirilerek işleme alınır.
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Dersten çekilme

MADDE 23 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara

göre çekilebilirler:

a) Dersten çekilme işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk

on haftası içinde yapılabilir.

b) Dersten çekilme için ilgili dersi veren öğretim elemanının izni ve danışmanın onayı

gerekir.

c) Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.

ç) Öğrenim boyunca en çok dört dersten çekilme işlemi yapılabilir. AGÜ içinde bölüm

değiştiren öğrencilerin önceki programlarına kayıtlıyken çekilmiş oldukları dersler, toplam sa-

yıya dâhil edilir.

d) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

e) Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan, NI statüsünde alınan derslerden çe-

kilme işlemi yapılamaz.

f) Bir yarıyılda asgari ders yükü veya altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni

verilmez.

g) Öğrencinin çekildiği dersler, not çizelgesinde ‘W’ harfi ile gösterilir. Bu dersler not

ortalaması hesabına katılmaz. 

Kayıt sildirme

MADDE 24 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ÖİDB’ye başvurarak kayıtlarını sil-

direbilirler.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği

kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri

için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülük-

leri (katkı payı veya öğrenim ücreti, yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmeleri zo-

runludur.

(3) Ön lisans diploması alarak veya mezuniyet koşullarını sağlamadan kayıtlı oldukları

programdan kayıt sildiren öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybederler ve

öğrenimlerini tamamlamak üzere kayıt sildirdikleri programa tekrar kayıt yaptıramazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Derslere devam ve sınavlar

MADDE 25 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. 

(2) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir. 

(3) Her derste en az bir yarıyıl ara sınavı ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınav

ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler, ilgili bölüm tarafından belirlenerek ÖİDB’ye

bildirilir.
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(4) Yarıyıl sonu sınavı bulunan tüm derslerde, öğrencilerin yarıyıl sonu sınavına girme

hakkı elde etmek için yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinliklerinden öğretim

elemanının belirlediği belli bir başarı düzeyini toplamda göstermesi gerekir. Bu başarı düzeyini

tutturamayan veya dersin devam koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler dersin yarıyıl sonu

sınavına giremezler. 

(5) Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katıl-

maya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, küçük sınav, uygulama

ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına ka-

tılma koşulları, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenerek yarıyıl başında öğrencilere

duyurulur.

(6) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen öğrenciler, dersi veren öğretim

elemanı tarafından belirlenir ve ÖİDB’ye bildirilir. Bu öğrenciler dersin yarıyıl sonu sınavına

ve bütünleme sınavına alınmaz. Bu öğrencilerin karne notları F olarak işlenir. 

(7) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olduğu hâlde geçerli hastalık raporu olmaksızın

yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere F notu verilir. 

(8) Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında dersi veren öğretim

elemanı tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği

ilkesi gözetilir.

(9) Ara sınav yapılan derslerde sınav tarihleri dersi veren öğretim elemanlarının önerileri

alınarak bölüm başkanlıkları tarafından belirlenir ve yarıyılın ilk dört haftası içinde ilan edilir.

Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler dersi veren öğretim elemanlarının önerileri alınarak bölüm

başkanlıkları tarafından yapılır ve ilan edilir. Programlar arası çok gruplu zorunlu derslerde

ara sınav tarihleri ÖİDB koordinasyonunda ilgili bölüm başkanlığı tarafından düzenlenir ve

ilan edilir.

(10) Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları dışındaki diğer sınavlar önceden tarih belir-

lenmeksizin yapılabilir.

(11) Yarıyıl sonu sınavı olan derslerde sınav düzenlemesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yarıyıl sonu sınavlarının tarihleri ve saatleri, ilgili bölümlerin görüşü alınarak ÖİDB

tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili bölüm başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ÖİDB

tarafından yarıyıl sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu işlem, akade-

mik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılır.

(12) Gerekli durumlarda dersler ve sınavlar, hafta içinde mesai bittikten sonra ve/veya

cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(13) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gö-

zetmenleri sorumludur.

(14) Herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere uygulanacak işlemler ile ilgili esaslar

bölüm başkanlığı tarafından belirlenir.
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Bütünleme sınavları

MADDE 26 – (1) Yarıyıl sonu sınavı yapılan derslerde gerekli şartları sağlayan öğren-

ciler, akademik takvimde ilan edilen süreler içinde başvurmaları hâlinde bütünleme sınavına

alınırlar. Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan dersler ile yan dal sertifika programları veya lisansüstü

bilimsel hazırlık programları kapsamında alınan dersler ve özel veya misafir öğrenci olarak

alınan dersler, bütünleme sınavı uygulaması dışındadır. Yaz okulu kapsamında verilen derslerde

bütünleme sınavı yapılmaz. 

(2) Harf notlarının ilanını takiben, yarıyıl sonu sınavı bulunan bir dersin yarıyıl sonu

sınavına girip F notu alan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde bütünleme

sınavına girmek için başvurabilir. Dersten koşullu veya koşulsuz olarak geçen öğrenciler ve

dersten F ya da U dışında bir not alan öğrenciler bütünleme sınavına başvuramaz. Süresi içinde

başvurmayan öğrenciler bütünleme sınavlarına giremez, girseler dahi sınavları geçersiz sayılır.

Bütünleme sınavlarının takvimi Rektörlük tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

(3) Bütünleme sınavları, yarıyıl sonu sınavları gibi değerlendirilir. Yeni harf notu be-

lirlenirken öğrencilerin bütünleme sınavında aldıkları not, sadece yarıyıl sonu sınav notu yerine

sayılır ve toplam nota yarıyıl sonu sınavı için ilan edilen ağırlık kadar etki eder. Bütünleme sı-

navı, dersin yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinlikleri yerine geçmez. 

(4) Bütünleme sınavına girmek için başvurduğu hâlde herhangi bir gerekçe ile bu sınava

girmeyen öğrencilere verilen F notu değişmez. Bütünleme sınavı sonucunda verilen yeni harf

notları, öğrencilerin not çizelgelerinde bütünleme sonucu aldıkları yeni ders notu olarak gös-

terilir ve genel not ortalamasında yarıyıl sonu sınavı notunun yerine geçer. 

Sağlık raporları ve telafi sınavları 

MADDE 27 – (1) Hastalık nedeniyle rapor alan bir öğrenci; raporunu, rapor süresinin

bitiminden itibaren 5 iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne

teslim eder. Dekanlık veya müdürlük kurallara uygun düzenlenmiş raporları onaylar ve bunların

kopyalarını öğrencinin kayıtlı olduğu derslerin öğretim elemanlarına iletir. Geçerli hastalık ra-

poru olan öğrencilere raporlu olduğu süre içinde yapılan yarıyıl içi ara sınavlarını telafi etme

olanağı tanınır. Telafi sınavının tarihi ve nasıl yapılacağı ilgili öğretim elemanı tarafından be-

lirlenir. Ancak, telafi sınavlarının yarıyıl derslerinin bitiminden önce yapılması ve değerlendi-

rilmesi gereklidir. Ara sınavlar dışında, bir yarıyıl içi değerlendirme etkinliğine katılamayan

ve geçerli hastalık raporu olan öğrencilere telafi olanağı verilip verilmeyeceği dersi veren öğ-

retim elemanının yetkisindedir. 

(2) Bir öğrenci, raporlu olduğu süreler içinde yapılan derslere veya sınavlara giremez;

sınava veya başka bir değerlendirme etkinliğine girdiği takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır. 

(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı sırasında hastalık raporu olan öğrencilere yarıyıl sonu

harf notlarının ilanından en az bir gün önce raporlarını ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul

müdürlüğüne ulaştırmaları ve süresi içinde telafi sınavına girmek için başvurmaları şartıyla
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telafi sınavı hakkı verilir. Raporunu zamanında teslim etmeyen veya başvuru yapmayan öğ-

rencilere telafi sınavı hakkı tanınmaz. Telafi sınavı hakkı olan öğrenciler, telafi sınavı olarak

bütünleme sınavına alınır; bu öğrencilere ayrıca bütünleme sınavı hakkı tanınmaz. 

(4) Raporlu olduğu tarihler bütünleme sınavının tarihleriyle örtüşen öğrencilere telafi

veya bütünleme sınavı hakkı verilmez. Hangi gerekçe ile olursa olsun bütünleme sınavına gir-

meyen öğrenciler için telafi sınavı yapılmaz, bu öğrencilere F notu verilir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 28 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf

notu verilir. 

(2) Harf notlarına dönüştürmede dersi veren öğretim elemanı bağıl değerlendirme ya

da mutlak değerlendirme yöntemlerinden istediğini kullanır. 

(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalış-

malarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.

(4) Muafiyet sınavı yapılacak dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve bunların uygu-

lama esasları ilgili akademik kurulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı, puanı ve statüsü aşağıda

belirtilmiştir:

a)

Harf notu veya işaret Katsayı Puan Statü

A 4,00 90-l00 Geçer

A- 3,67 87-89 Geçer

B+ 3,33 83-86 Geçer

B 3,00 80-82 Geçer

B- 2,67 77-79 Geçer

C+ 2,33 73-76 Geçer

C 2,00 70-72 Geçer

C- 1,67 64-69 Şartlı geçer

D+ 1,33 56-63 Şartlı geçer

D 1,00 50-55 Şartlı geçer

F 0,00 0-49 Başarısız

NA 0,00 * Devamsız

W * * Çekilme

I * * Eksik

T * * Transfer işareti

S * * Yeterli

U * * Yetersiz

P * * Devam ediyor

EX * * Muaf
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b) NA notu, aşağıdaki nedenlerden herhangi biri sebebiyle başarısız sayılan öğrenciler

için dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. NA notu, not ortalamaları hesabında

F notu gibi değerlendirilir:

1) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye

hak kazanamamak,

2) Ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına

girmeye hak kazanamamak,

3) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavlarının hiçbirine katılmamak.

(6) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

a) S (yeterli) notu, ortalamaya katılmayan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U (yetersiz) notu, ortalamaya katılmayan derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) EX (muaf) notu, müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir. 

ç) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders

için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I

notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf

notuna çevrilmesi gerekir. Ancak özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın etkile-

şimli kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi

gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve

o bölümün bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde,

ilgili öğretim elemanı tarafından harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden F veya U notuna

dönüşür. I notu ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

d) W (dersten çekilme) notu, bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

e) T işareti: Başka bir yükseköğretim kurumunda veya AGÜ’nün başka bir eğitim prog-

ramında alınmış bir derse, öğrencinin hâlen kayıtlı olduğu programın bağlı bulunduğu fakül-

tenin ilgili yönetim kurulu tarafından transfer edilmek üzere uygun bulunması durumunda T

notu işareti işlenir. Alınan derse not çizelgesinde yer verilmekle birlikte, T notu ortalama he-

saplarına katılmaz. Bir dersin transfer edilmiş olması, müfredatta yer alan herhangi bir dersten

muafiyet için yeterli değildir. 

f) P: Bir yarıyıldan çok süren derslerde, son yarıyıldan önceki yarıyıllar sonunda verilir.

Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 29 – (1) Yarıyıl sonu sınav notları, dersi veren öğretim elemanları tarafından

akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir. 

(2) Notlar, akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin erişimine açılan ilgili in-

ternet adresinde duyurulur.
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(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata, dersi veren öğretim elemanının başvurusu

ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde

bölüm başkanlığının onayı ile düzeltilir. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata ile düzeltme

işlemlerinin dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün bağlı bulunduğu

birimin yönetim kurulu kararı ile yapılması gerekir.  Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili

tarihler akademik takvimde belirtilir.

Dersten başarılı sayılma ve ders tekrarı

MADDE 30 – (1) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için o dersten geçer not al-

ması gerekir. A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S geçer notlardır. 

(2) C-, D+ ve D koşullu geçer notlardır. Azami eğitim öğretim süresi ve bu süre sonunda

verilen ek süre sonunda yapılan intibak işlemlerinde bu derslerin tekrarlanması istenebilir.

Diğer intibak ve ders sayımı işlemlerinde bu derslerin tekrarlanması gerekir. 

(3) F, NA, U başarısız notlardır.

(4) F, NA, U, W harf notu alınan dersler, tekrarlanması gereken derslerdir. Tekrarlanacak

seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde başka seçmeli dersler alınabilir. 

(5) Sınamalı durumda olan öğrenciler hariç olmak üzere D ve üzeri not alınan dersler,

dersin alındığı yarıyılı izleyen dört yarıyıl içinde tekrarlanabilir.

(6) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 31 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu not ortalaması ile genel

not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir. 

(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile yarıyıl sonunda alınan

harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.

(3) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu ve ortalama hesabına

katılan tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına

bölünmesiyle hesaplanır.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar

aldığı ve ortalama hesabına katılan tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin

kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-

varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez,

5 veya 5'ten büyükse ikinci hanenin değeri bir artırılır.

(6) Yaz dönemi sonunda öğrencilerin yaz döneminde kayıt yaptırdıkları derslerden al-

dıkları notlar dikkate alınarak genel not ortalamaları yeniden hesaplanır. Takip eden yarıyıl ba-

şında ders kayıtları, öğrencinin güncellenmiş genel not ortalamasına göre belirlenen yeni aka-

demik başarı durumuna bakılarak yapılır.
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Başarılı öğrenciler

MADDE 32 – (1) Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ve ilgili yarıyılda ba-

şarısız notu olmayan öğrenciler yarıyıl not ortalamalarına göre aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) Azami eğitim öğretim süresi içinde olan ve ilgili yarıyılda ortalama hesabında kul-

lanılan en az üç adet ders alan öğrencilerden yarıyıl not ortalaması 3,50 – 4,00 arasında olanlar

yüksek şeref (high honor),  3,00 – 3,49 arasında olanlar şeref (honor) öğrencisi olarak tanım-

lanır. Not ortalaması koşulunu sağlayan ancak ortalama hesabında kullanılan üç adet ders ko-

şulunu sağlamayanlar başarılı (satisfactory) öğrenci olarak tanımlanır.

b) Azami eğitim öğretim süresi içinde yarıyıl not ortalaması 2,00 – 2,99 arasında olan

veya azami eğitim öğretim süresi dışında olup yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olanlar başarılı

(satisfactory) öğrenci olarak tanımlanır.

(2) Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ancak ilgili yarıyılda herhangi bir

dersten başarısız notu olan öğrenciler yeterli (sufficient) öğrenci sayılır.

Başarısız öğrenciler

MADDE 33 – (1) Genel ve/veya yarıyıl not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenciler

başarısız (unsatisfactory) öğrenci olarak tanımlanır.

Sınamalı öğrenciler

MADDE 34 – (1) Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2,00’nin altında olan öğren-

ciler sınamalı (probation) öğrenci olarak tanımlanır. 

(2) Sınamalı öğrenciler daha önce almadıkları veya W notu aldıkları dersleri alamazlar.

Bu öğrenciler, öncelikle başarısız not (F, NA, U) aldıkları dersler olmak üzere daha önce al-

dıkları dersleri tekrarlarlar. Sınamalı veya başarısız öğrenciler, önceki yarıyıllarda C-, D+ veya

D notu aldıkları derslerden istediklerini tekrarlayabilirler. 

(3) Sınamalı öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli bir dersin yerine saydırmak kaydı

ile daha önce almadıkları farklı bir seçmeli dersi alabilirler.

(4) Sınamalı öğrenciler için bu Yönetmelikte belirtilen asgari ders yükü ile ilgili kural

uygulanmaz.

(5) Sınamalı öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için bir sonraki yarıyılda genel not or-

talamasının en az 2,00 olması gerekir.

(6) Yaz döneminde ders almak isteyen sınamalı durumdaki öğrencilere bu maddede

sözü edilen yeni ders sınırlaması uygulanmaz.

(7) Normal öğrenim süresini aşmış uzatmalı öğrenci statüsündeki öğrencilere bu mad-

dede sözü edilen yeni ders sınırlaması uygulanmaz.

(8) Sınamalı öğrenciler, özel durumlarda bölüm başkanının önerisi ve ilgili dekan veya

müdürün onayı ile bir ek yeni ders veya toplam kredisi, normal kredi yükünün % 20’sini geç-

memek şartıyla ek yeni dersler alabilirler.
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Mezuniyet koşulları ve tarihi

MADDE 35 – (1) Lisans programından mezun olunabilmesi için aşağıdaki koşulların

sağlanması gerekir:

a) Müfredatta yer alan tüm dersler, en az D veya S harf notu alınarak tamamlanmalıdır.

b) Genel not ortalaması en az 2,00 olmalıdır.

c) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak li-

sans programları hariç olmak üzere müfredatın toplam kredisinin en az yarısının AGÜ’de alın-

ması gerekir.

ç) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen değişim programları

ve uluslararası ortak lisans programları hariç olmak üzere kayıtlı olunan son iki yarıyıl AGÜ’de

okunmalıdır.

(2) Programlardan mezuniyet tarihi aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Lisans programlarında mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz

okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata

düzeltmesi, I notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonunda mezun olan-

lar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.

b) Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan, ön lisans diploması alarak Üni-

versiteden ayrılmak isteyen öğrenciler için mezuniyet tarihi, ön lisans diploması almaya hak

kazanılan yarıyılın harf notlarının ilan tarihidir.

Diploma, sertifika ve diğer belgeler

MADDE 36 – (1) Öğrencilere, mezunlara verilecek diploma, sertifika ve diğer belgeler

ile bunların verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:

a) Lisans diploması: Lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere

verilir.

b) Çift ana dal lisans diploması: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve ka-

yıtlı olduğu çift ana dal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

c) Ön lisans diploması: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan Üniversi-

teden ayrılmak isteyen öğrencilere, başvurmaları ve gerekli kayıt sildirme işlemlerini tamam-

lamaları durumunda verilir. Ön lisans diploması almaya hak kazanmak için kayıtlı olunan lisans

programının müfredattaki ilk dört yarıyılın tüm derslerinden en az D veya S harf notu alınması

ve bu derslerin genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

ç) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak

üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine

geçen belgedir.

d) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına

yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen belgedir.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                 24 Şubat 2015 – Sayı : 29277



e) Mezuniyet başarı belgesi: Lisans programlarından dereceye girerek mezun olanlara

verilen belgedir. Dereceye giren mezunların başarı sıralamalarına ilişkin esaslar Senato tara-

fından belirlenir.

f) Yan dal sertifikası: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu

yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Bu sertifika, bir diploma de-

ğildir.

g) Not çizelgesi: Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her

yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili

yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

ğ) Yarıyıl başarı belgesi: Yarıyıl sonunda şeref veya yüksek şeref öğrencisi olanlara ve-

rilen belgedir.

h) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren belgedir.

(2) Diploma, sertifika ve diğer belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:

a) Ön lisans, lisans, çift ana dal diplomaları ve yan dal sertifikası Rektör, ilgili dekan

veya yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı,

b) Geçici mezuniyet belgesi, ilgili bölüm başkanı ve ÖİDB yetkilisi,

c) Mezuniyet ve yarıyıl başarı belgeleri, Rektör,

ç) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi ÖİDB yetkilisi.

(3) Diploma, sertifika ve diğer belgelerde öğrencinin fakültesi, bölümü ve programı

belirtilir.

(4) Lisans ve/veya çift ana dal programlarından 3,00 – 3,49 genel not ortalaması ile

mezun olanlar şeref, 3,50 veya daha yukarı genel not ortalaması ile mezun olanlar yüksek şeref

mezunu olarak tanımlanır. Bu tanımlar diplomalarda belirtilir.

(5) Diploma ve sertifikaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tara-

fından belirlenir.

(6) Diploma ve sertifikaların kaybı hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi ha-

zırlanır. Yeni nüsha üzerine “ikinci nüsha” ibaresi konulur.

(7) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda

diploma ve/veya sertifikaların üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışmanlık, Disiplin, Burs, Sağlık İşleri, Katkı Payı, İzin ve Tebligat

Danışmanlık

MADDE 37 – (1) Bölüm başkanlıkları, lisans programına kaydolan her öğrenciye tam

zamanlı öğretim üye ve görevlileri arasından bir akademik danışman atar.
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(2) Akademik danışmanın işlevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.

b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değer-

lendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir.

c) Öğrenciyi, Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bil-

gilendirir ve yönlendirir.

Disiplin

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre yapılır.

Kopya ve intihal 

MADDE 39 – (1) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde, raporlarda veya diğer değer-

lendirme etkinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya disiplin

yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu şüphesi oluşursa o  öğrenci hakkında di-

siplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu değerlendirme etkinliği için

not verilmez. Disiplin soruşturması sonunda suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir

ya da telafi sınavı veya telafi etkinliği düzenlenir. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı disiplin ce-

zasının yanı sıra, söz konusu sınav veya değerlendirme etkinliğinden sıfır notu verilir. 

(2) Yarıyıl sonu toplam notuna etkisi olan tüm projeler, laboratuvar raporları, ödevler

ve benzeri değerlendirme etkinlikleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

bakımından sınav olarak kabul edilir. 

Burs ve yardım

MADDE 40 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların

dağıtımına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sağlık işleri

MADDE 41 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato ta-

rafından düzenlenir.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler

MADDE 42 – (1) Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenen katkı payları, öğre-

nim ücretleri ile diğer ücretler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İzin

MADDE 43 – (1) Öğrenciler sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim ku-

rumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en fazla

iki yarıyıl süreyle izinli sayılabilirler.

(2) Bir lisans programında en fazla dört yarıyıl izin kullanılabilir. 
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(3) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile ilgili

bölüm başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur

ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması durumunda

başvuru için süre kısıtlaması yoktur.

(4) Bölüm başkanlığı, izin talebini öğrencinin akademik danışmanı ve bölüm başkan-

lığının görüşleriyle ilgili yönetim kuruluna bildirir.

(5) İlgili yönetim kurulu kararı, ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından işleme alınarak

öğrenciye, ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.

(6) İzin süresi biten öğrencilerin akademik durumları, bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri

çerçevesinde ÖİDB tarafından değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik

takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.

(7) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe

ile etkileşimli kayıtlar başlamadan ilgili bölüm başkanlığına başvurmaları gerekir.  Başvuru,

öğrencinin akademik danışmanının görüşü ve bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim

kurulu tarafından karara bağlanarak ÖİDB’ye iletilir. Öğrencinin durumu bu Yönetmeliğin

ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik

takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir. 

Tebligat

MADDE 44 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan

posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek

yapılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-

mekle yükümlüdür.

(3) İletişim bilgileri değişen öğrenciler, değişikliği takiben en geç 15 gün içinde

ÖİDB’ye yazılı olarak başvurarak bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Abdullah

Gül Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Abdullah Gül Üniversitesinden:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abdullah
Gül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin bi-
rinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 
Not Katsayı
A 4,00
A- 3,67
B+ 3,33
B 3,00
B- 2,67
C+ 2,33
C 2,00
C- 1,67
D+ 1,33
D 1,00
F 0,00
NA 0,00
b) Ortalamaya katılmayan notlar:
1) S: Yeterli.
2) U: Yetersiz.
3) P: Devam ediyor.”
“(2) Öğrenciler, yüksek lisans için C ve doktora için C+ notunun altında aldıkları zo-

runlu dersleri tekrarlayarak tamamlamak zorundadır. Eğer bu ders sonraki dönemlerde açıl-
mazsa, danışmanın olumlu görüşü alınarak ve  EYK onayı ile başka bir ders alınabilir. Başarısız
olunan ders seçmeli ise, öğrenci aynı dersi tekrarlayabileceği gibi, danışmanın uygun göreceği
başka bir dersi de alabilir.”

MADDE 2  – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Tezli yüksek lisans programı, 90 AKTS kredisinden az olmamak üzere, EADB’nin
öngördüğü zorunlu ve/veya seçimlik en az yedi ders, uzmanlık alan dersleri, seminer çalışması
ve tez çalışmasından oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin, mezun olabilmesi için GANO’su 3.00'dan
az olamaz. Öğrenci ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almak zorunda-
dır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süreler 2547 sayılı Kanu-
nun 44 üncü maddesine göre düzenlenir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci en geç iki yarı yıl sonunda tez konusunu belirleyerek danışmanın onayını
taşıyan tez öneri formunu, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde  EADB’ye teslim
eder. EADB kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi, EYK kararı ile kesinleşir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için azami süreler 2547 sayılı Ka-
nunun 44 üncü maddesine göre düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“ (1) Doktora programı için gerekli kredi ve ders yükleri şunlardır:
a) Doktora programına Yüksek Lisans derecesiyle kabul edilenler için 180 AKTS kre-

diden az olmamak şartıyla, EADB’nin öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az 7 ders ve akademik
formasyon  ile yeterlik sınavı, seminer çalışması, tez çalışması ve 3 üncü yarı yıldan sonra her
yarı yıl alınacak uzmanlık alan derslerinden oluşur.

b) Doktora programına Lisans derecesiyle kabul edilenler için  180 AKTS krediden az
olmamak şartıyla, EADB’nin öngördüğü zorunlu ve seçmeli, en az 14 ders ve akademik for-
masyon ile yeterlik sınavı, seminer çalışması, tez çalışması ve 3 üncü yarı yıldan sonra her yarı
yıl alınacak  uzmanlık alan derslerinden oluşur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Doktora yapan öğrencinin, mezun olabilmesi için GANO’sunun en az 3.00 olması
gerekir. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almak zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Doktora programında azami süreler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre
düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavları akademik takvimde belirtilen zamanlarda yapılır. Yüksek lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenci  en geç 4 üncü yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-
renci en geç 6 ncı yarıyılın sonuna  kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Sanatta yeterlik programında azami süreler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü madde-
sine göre düzenlenir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/8/2013 28731
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2012 tarihli ve 28308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan
Kalyoncu Üniversitesi Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre Uygu-
lama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (ÇEVMER): Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştır-

ma Merkezi Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bölgede çevre, sanayi, yer seçimi konularında ortaya

çıkan sorunlara çözüm üretmek, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün talepleri doğrul-

tusunda araştırmalar yapmak, çevre konularında yapılacak bilimsel çalışma ve araştırmalara

ve bu alandaki bilgi birikimine katkı sağlamak amacı ile çevre sorunlarının çözümü için yöntem

ve öneriler geliştirmek, bunları uygulamak, çalışma sonuçlarını yurt içinde ve dışındaki ilgili

kuruluşlara aktarmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amacına ulaşabilmek

için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Çevre ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası nitelikte araştırma, konferans, sem-

pozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

b) Çevre ile ilgili alanlarda araştırmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını yurt içinde

ve dışında ilgililere duyurmak,

c) a ve b bentlerinde belirtilen konularda hizmet verebilmek için çevre kalitesi ile ilgili

ölçümleri (hava, toprak, su ve halk sağlığı) yapmak üzere laboratuvarlar kurmak, çalıştırmak,

akredite etmek ve kalifiye eleman yetiştirmek,

ç) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi

veya özel kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle Merkezin amacı doğrultusunda işbir-

liğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak,

bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,

d) Kamuoyunda ilgili kesimlere yönelik ve değişik sektörlere mensup çalışanların mes-

lek içi eğitimleri için, bilinçlendirici eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki kurs-

lar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sem-

pozyum, konferans ve çalışmalar düzenlemek,

e) Çevre ile ilgili alanlarda araştırma yapan araştırıcılara hizmet verecek nitelikte bir

laboratuvar, kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kur-

mak, Merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlamak,

f) Çevre kalitesinin iyileştirilmesi için izleme ve denetleme programları hazırlamak,

g) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesimlerden gelecek istek ve ihtiyaçlar doğrultu-

sunda etüd, proje, analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer çalışmalar yapmak, rapor ha-

zırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

ğ) Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi konusunda araştırma ve uy-

gulama yapmak,

h) Çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik teknolojik uygulamalar, pilot tesisler, atöl-

ye ve analiz laboratuvarları kurmak ve yönetmek, Merkez faaliyetlerini gerçekleştirmek için

gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, 

ı) Fen bilimleri enstitülerinde yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan akademisyenleri,

çevre ile ilgili konularda çalışmalar yapmaya özendirmek ve çalışmalara destek vermek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Ku-

rulu ve Merkez Danışma Kuruludur.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri ara-

sından, Rektör tarafından bir yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar

görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör

tarafından Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Merkez Müdür Yardımcısı olarak gö-

revlendirilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman Merkez Müdür Yardımcısı ken-

disine vekâlet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Merkez Müdür Yardımcısının

görevi de sona erer.

(3) Merkez Müdürünün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunama-

ması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kuruluna başkanlık

etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

ç) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu ve çalışma progra-

mını Rektörlüğe sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü dâhil beş kişiden oluşur.

Merkez Müdürü dışındaki diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından ve Rektör

tarafından bir yıllık süre için görevlendirilirler; süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine,

kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir veya gerekli olduğunda Mer-

kez Müdürünün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu

ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğ-

retim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,
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ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-

rimlerini belirlemek,

d) Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını

belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezde görevlendirilecek akademik, idari ve teknik personelin seçimini yaparak

Rektörün onayına sunmak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Rektör tarafından, Merkezin çalışma alan-

larıyla ilgili olarak Üniversite içinden veya dışından görevlendirilen en çok dokuz kişiden olu-

şur. Merkez Danışma Kurulu üyeleri iki yıl süreyle görev yaparlar. Merkez Danışma Kurulu,

yılda en az bir kez Merkez Müdürü tarafından tespit edilecek tarihte ve onun başkanlığında

salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Laboratuvarlar

Laboratuvarlar

MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde kurulu bulunan veya kurulacak olan laboratu-

varların işleyiş ve yönetimi, 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hüküm-

lerine göre Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslarla düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından gö-

revlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortadoğu Araş-

tırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve

yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkez, Ortadoğu’da gelişmekte olan problemlere, resmi ve sivil ku-

rumlarla birlikte, çözüm önerileri üretmeyi amaçlar.    

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:

a) Konferans düzenlemek.

b) Panel düzenlemek.
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c) Konuşmacı serileri düzenlemek.

ç) Bilimsel araştırmalar yapmak.

d) Bülten yayımlamak.

e) Sanatsal faaliyetlerde bulunmak.

f) Öğrenci kulüpleri ile ortaklıklar kurmak.

g) Yabancı araştırmacıların Merkez bünyesinde çalışmalar yapmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-

rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-

dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri Rektörün onayına sunmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeni-

den görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite

dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye

görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın

faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez

olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve

kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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2/2/2015 PAZARTESİ      MURAT 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

24 Şubat 2015 

SALI 
Sayı : 29277 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/290 
Karar No : 2014/423 
Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan sanık Suriye uyruklu, Fevaz ve Arife oğlu, 

01/01/1987 Halep doğumlu, Suriye - Halep nüfusunda kayıtlı olup halen Çavuşbey Mahallesi 
Londra Asfaltı üzeri Star Pansiyon Otel - Edirne adresinde oturur CIVAN HABES hakkında 
yapılan yargılama sonunda; 1-) mahkememizce sanığın 5237 sayılı Yasanın 79/1-b, TCK. 62, 
52/2 maddeleri gereğince 3 Yıl 4 Ay hapis ve 10.000,00.-TL. Adli para cezası ile 
cezalandırılmasına, TCK.nun 52/4 maddesi gereğince sanığa verilen 10.000,00 TL adli para 
cezasının miktarı ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 24 eşit 
taksitte ödenmesine, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin 
tamamının tahsiline ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına (ihtarat 
yapılamadı), sanığa verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanığın TCK.nun 
53 maddesi gereğince a-) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu 
kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların 
denetim ve gözetimi altında bulunan kurum veya kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi 
bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, b-) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer 
siyasi hakları kullanmaktan, c-)Sanığın şahsi şartlı tahliye olana kadar velayet hakkından; vesayet 
veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan, d-) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve 
siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan, e-) Bir kamu kurumunun veya 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi 
sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılmasına, 
TCK.'nun 53. maddesinin 1.fıkrasının a, b, c, d, e bentlerindeki haklardan, kendi altsoyu 
üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri hariç mahkum olduğu hapis cezasının infazı 
tamamlanıncaya kadar, 53/3 maddesi uyarınca hükümlünün koşullu salıverilmesi halinde kendi 
altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilme tarihine 
kadar yoksun bırakılmasına, 2-)Adli Emanetin 2014/561 sırasında kayıtlı ve sanık Cıvan Habeş 
'ten ele geçirilen toplam; 100 Euro, 200 Dolar, 565 TL. Gerçek para (Bankaya Yatırılmak üzere) 
bu suçtan elde edildikleri anlaşılmakla TCK.55/1 maddesi uyarınca MÜSADERESİNE dair 
verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık CIVAN 
HABES'e tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında 1 Ay 

süre ile ilan edilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur. 584 
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Adana 6’ıncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/971 

Karar No : 2014/479 

Sanık Kimliği : Bora DURAK, TC NO: 15602740308, Cumaali ve Huriye oğlu, 1988 

doğumlu, Niğde Çiftlik Asmasız köyü nüfusuna kayıtlı. 

Suç : FİRAR 

Suç Tarihi : 24.10.2010-15.11.2010 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 22.08.2014 tarihinde yapılan duruşmasında; 

Sanık Bora DURAK'ın 24.10.2010-15.11.2010 tarihleri arasında firar suçunu işlediği 

sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K' nun 66/1-a maddesi gereğince TAKDİREN BİR YIL 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından T.C.K' nın 62/1 nci maddesi 

gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA. 

Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işleniş özelliğine göre, sanık hakkında 

tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 maddeleri uyarınca 

beher gün karşılığı takdiren 20 TL. hesabı ile adli para cezasına Çevrilerek sanığın NETİCETEN 

ALTIBİN (6000) TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan 

nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde sanığın, ödeme güçlüğü çekebileceği 

ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı 

TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının 

sanıktan, 24 ayda ve birbirini takip eden 24 eşit taksitte ALINMASINA, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 

geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı 

yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, (huzurda 

bulunmayan sanığa ihtarat yapılamadı), 

Dosya kapsamındaki belgelerden ve sanığın adli sicil kayıtlarından anlaşılacağı üzere 

sanığın suçlu kişilik yapısına sahip olduğu dikkate alınarak yargılama sonucunda tekrardan suç 

işlemeyeceği yönünde olumsuz kanaat oluştuğundan sübjektif şartın gerçekleşmediği sonucuna 

varılmış, bu nedenlerden dolayı hem 5237 sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince sanık hakkında 

hükmolunan cezanın ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA ve 5271 sayılı CMK"nun_231/6 

Maddesi uyarınca sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına YER 

OLMADIĞINA, 

Askeri savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere karar verildi. 

Verilen bu karar duruşma As. Hak. Tğm. Faruk SAVAŞ, iddia makamında Askeri Savcı 

Hâkim Tğm. Hasan ÖZBEK, tutanakta Svl. Me. İbrahim DAL hazır oldukları halde SANIĞIN 

YOKLUĞUNDA,353 sayılı Kanunun 254, 196, 197, 205, 209 ve 212. maddeleri uyarınca hüküm 

yüzüne karşı verilen yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm yokluğunda verilen 

yönünden hükmün tebliğinden itibaren 1 hafta (7 gün) içerisinde mahkememize ya da herhangi 

mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine kararı 

temyiz edeceğine dair beyanda bulunabileceği, asker ise bağlı bulunduğu veya en yakın askeri 

komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi ve tutukevi müdürlüğüne ya da 

bizzat Askeri Yargıtay nezdinde sözlü veya yazılı müracaatla temyiz yoluna başvurabileceği 

alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

 353 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI 

Milli Savunma Bakanlığından: 

“GÖLCÜK DENİZ ÜSSÜ İKİ ADET DENİZALTI İSKELESİ VE RIHTIM İNŞAATI 

İLE SAHİL KOLAYLIK TESİSLERİ PROJE VE İHALE DOKÜMANLARININ 

HAZIRLANMASI İLE KONTROLLÜK (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK 

HİZMETLERİ”  

YUKARIDA ADI GEÇEN PROJE İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ 

MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI 

KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (Ç) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI 

YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. 

SÖZ KONUSU PROJE “NATO HİZMETE ÖZEL” GÜVENLİK KLERANSI 

GEREKTİRDİĞİNDEN; İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN PROJE İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN 

ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK (DİLEKÇE, 

VEKÂLETNAME, NATO TESİS GÜVENLİK BELGESİ VE KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ İLE 

BİRLİKTE), AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA 

İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 01 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ 

SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ 

OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN 

GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR. 

ADRES: 

MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D. BŞK.LIĞI 

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA 

 1450/1-1 

—— • —— 

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ 

KURTKÖY-AKYAZI (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KESİMİ  

YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

EK İLANI 

Yap-İşlet-Devret Modeli ile 30.10.2014 tarihinde ihalesine çıkılan Kuzey Marmara 

Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Kurtköy-Akyazı (Bağlantı Yolları Dahil) 

Kesimi İşine ait daha önce 06.03.2015 olarak açıklanan ihale tarihi 06.05.2015 olarak 

değiştirilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 1537/1-1 

————— 

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ 

KINALI-ODAYERİ (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KESİMİ  

YAP-İŞLET DEVRET PROJESİ 

EK İLANI 

Yap-İşlet-Devret Modeli ile 30.10.2014 tarihinde ihalesine çıkılan Kuzey Marmara 

Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Kınalı-Odayeri (Bağlantı Yolları Dahil) 

Kesimi İşine ait daha önce 06.03.2015 olarak açıklanan ihale tarihi 06.05.2015 olarak 

değiştirilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 1538/1-1 
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KAUÇUK ESASLI MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin adı: Kauçuk esaslı malzeme alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2015/15706 

Dosya No : 1527011 

1 - İdarenin :  

a) Adresi  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale konusu malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Kauçuk esaslı malzeme 2 kalem  

b) Teslim yeri  :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:2 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 05.03.2015 – 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler;. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler en geç 05.03.2015 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

14.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 1485/1-1 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 24 Şubat 2015 – Sayı : 29277 

 

TTK İHTİYACI OLARAK 428 TAKIM KAYNAKCI VE DÖKÜMCÜ KORUYUCU ELBİSESİ 

ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK 

İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin : 

İhale Kayıt No : 2015/17595 

a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 00 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma @taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Kaynakçı ve Dökümcü Koruyucu iş elbisesi:428 

TAKIM 

b) Teslim yeri  : Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği 

Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 günde teslim 

edilecektir 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b)Tarihi ve saati  : 10/03/2015 – 15.00 

c) Dosya no  1532200 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İstekliler elbise kumaşı özelliklerini gösterir noter onaylı test sertifikasını teklifleriyle 

beraber sunacaklardır. 

6-1- Firmalar teklifleri ile birlikte görünüş, şekil ve etiket üzerindeki işaretlemeler 

yönünden incelenmek üzere bir takım elbise numunesi veya elbiseyi tanıtıcı şematik resim 

vereceklerdir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 10.03.2015, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No:125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 1486/1-1 
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HUKUKU KURUMUMUZ UHDESİNDE KALMAK ŞARTIYLA AŞAĞIDA AYRINTILI 

DURUMU BELİRTİLEN AMASRA 2-A TAŞKÖMÜRÜ SAHASININ RÖDÖVANS 

KARŞILIĞI 35 YIL SÜRE İLE MADEN İŞLETMECİLİĞİ YAPABİLECEK EHİL  

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİNDEN UYGUN TEKLİF YAPANA  

İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE  

İHALEYE ÇIKARILMIŞTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
 

RÖDÖVANS İHALESİ 

DOSYA 

NO 

İHALE 

TARİHİ 

AÇILIŞ 

SAATİ Ş.BEDELİ 

AMASRA 2-A RÖDEVANSLI 

TAŞKÖMÜRÜ SAHASI 

1513601 04.05.2015 15.00 500,00 TL 

 
a) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekmektedir 

1 - Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon numarası ve faks numarası, varsa 

elektronik posta adresi, 

2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

- Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış 

Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı. 

- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı. 

3 - Tüzel kişiler için Ana statüsünün yer aldığı ve şirket ortaklarının ortaklık hisselerini ve 

ilgililerin görevlerini belirten, ticaret sicil gazetesi veya sicil memurluğundan alınmış belgenin 

aslı veya noter onaylı sureti.  

4 - İstekliye ait imza sirküleri; 

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı, 

- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişilik yetkilerini de gösterir noter onaylı imza 

sirkülerinin aslı. 

5 - Gerçek kişiler için ihale konusu iş ile iştigal ettiğini gösterir referans belgesi verilmesi 

gerekmektedir. 

6 - Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu 

oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin a.2, a.3, a.4, a.16, a.17 fıkralarındaki 

esaslara göre temin edecekleri belgeleri vereceklerdir. 

7 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküleri vermesi, 

8 - İsteklilerin ihale konusu sahayı gördüğüne dair Amasra Müessesesinden alınmış yer 

görme belgesi. 

9 - 2.500.000,00 TL tutarındaki geçici teminatın mektup olarak verilmesi halinde 

müddetle sınırlı bulunmayan (süresiz) geçici teminat mektubu verilecektir. (İsteklinin ortak 

girişim veya konsorsiyum olması halinde geçici teminatın veya konsorsiyumu oluşturan diğer 

ortakların hepsinin adına veyahut bölüştürülmüş olarak ortaklar adına düzenlenmiş olması 

gerekmektedir.) 

10 - İsteklilerin ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde, bu şartnameye ekli 

örneğine uygun olarak verilecek ortak girişim beyannamesi veya konsorsiyum üyelerince 

imzalanan ortaklık sözleşmesinin vermesi. (İhale üzerinde kaldığı taktirde noter onaylı ortaklık 

veya konsorsiyum sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca, iş ortaklığını oluşturan ortaklık veya 

konsorsiyum yetkilileri; TTK ile yapılacak rödövans sözleşmesini imzalayacaktır. 

11 - Ortak girişim veya konsorsiyum üyeleri ihale konusu iş ile ilgili TTK’ya karşı 

müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını ortaklık sözleşmesinde taahhüt edeceklerdir. 
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12 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen form teklif mektubu, 

13 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

14 - Şartnamenin 7-b Maddesinde belirtilen şekilde düzenlenmiş olan yeterlik belgeleri, 

15 - Kuruma borcu olmadığına dair beyanname, 

16 - Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan veya her sayfası istekli 

tarafından firma kaşesi vurulmuş ve imzalanmış şartname ve ekleri, 

17 - Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, 

18 - Türkiye’nin (SGK) veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş 

sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, 

19 - Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

20 - Yabancı isteklilerin yukarıda istenilen belgeleri, bulundukları ülkedeki T.C. 

Konsoloslukları veya elçiliklerine, Türkiye’de ise Dışişleri Bakanlığına onaylatmaları 

gerekmektedir,  

Bu belgeleri tam ve usulüne uygun olarak vermeyen istekliler ile TTK’ya borcu olduğu 

tespit edilenlerin teklifleri geçersiz sayılır. 

21 - Teklif mektubunun hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır.  

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan verilecektir. 

b) Teklif edilen bedel, rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır.  

c) Teklif mektubu üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmayacaktır.  

d) Teklif mektubu, ad ve soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce 

imzalanacaktır.  

e) Sahanın etüdü dönemi; 4 yıldır. 

f) Hazırlık süresi; 6 yıldır. Hazırlık dönemi için üretim taahhüdünde bulunulmayacaktır. 

g) Üretim miktarı; 1. üretim yılı için üretim taahhüt miktarı tüvenan olarak en az 250.000 

Ton/yıl olacaktır. İstekliler; yıllar itibariyle taahhüt ettikleri yıllık üretim miktarını 1. üretim 

yılından az olmayacak ve bir önceki yılın taahhüdünün %10’undan da fazla olmayacak şekilde 

teklif edeceklerdir.  

35 Yıllık sözleşme döneminin; 4 yılı sahanın etüdü dönemi, 6 yılı hazırlık dönemi 

olduğundan, istekliler yıllar itibariyle teklif edilecek üretim taahhütlerini, bu süreleri dikkate 

alarak düzenleyecektir.  

ğ) Rodövans payı: istekliler, rödövans payı 15 TL/Ton’dan az olmayacak şekilde (KDV 

Hariç) teklif vereceklerdir. Bu miktarın altında verilecek rödövans payı teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

22 - İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale dosyasını TTK Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 

Bahçelievler Mahallesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 68. Sok. no:22 ANKARA adresinden 500,00TL 

karşılığında temin edebileceklerdir. 

23 - İhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 04.05.2015 Pazartesi günü saat 

14.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Haberleşme ve 

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Genel Haberleşme Şefliği, Fener Mahallesi İhsan Soyak Sok. 

No:2 ZONGULDAK adresine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de 

Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin 

huzurunda açılacaktır. 

24 - Postadaki vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz 

25 - Bu ihale Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Alım, Satım, Kiralama, 

Tesis ve Yapım İşleri İhale Yönetmeliği hükümlerine göre tertiplenmiştir. 

 1483/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN  

EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 58 TL ile en çok 1.646.787 TL arasında değişen; 02.03.2015 

günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6 TL, en çok 100.000 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen Oto parçaları, fotoğraf makinaları, saat, cep telefonları, 

rulman, jant kalıbı, solaryum cihazı, elektronik eşyalar, tekstil ve muhtelif eşyalar vb. 55 grup 

eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sok. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale 

salonunda 03.03.2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 1530/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN  

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 60,07 TL. ile en çok 553.153,50 TL. Arasında değişen; 

03/03/2015 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6,01 TL, en çok 

55.315,35 TL. Arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen bebek arabası, kulaklık, saat, tablet 

bilgisayar, dijital kamera, çanta, takı eşyası, yat motoru, kompresör, güneş gözlüğü, müzik çalar, 

fotoğraf makinası, ipad, uçak aksamı, römork, tekne, silindir gömleği, piston kol burcu vs. cinsi 

31 (otuz bir) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya 

adresindeki ihale salonunda 04/03/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin TC. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. Bedel karşılığı 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 1532/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE 

 GELEN EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 360,00 TL ile en çok 108.560,00 TL arasında değişen; 
03/03/2015 günü saat 16.00’ ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 36,00 TL, en 
çok 10.856,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Kumaş, tekstil aksesuarı, 
iplik, deri, kordela numunesi, dökme demir, regülatör, plastik aksam, usb, oto yedek parçası, 
kablo, elektronik aksam, elektrot uçları, oyuncak motoru aksamları ile, elektrik priz, deri bagaj 
isimlik kılıfı, bağlantı adaptörü, yelpaze, tükenmez kalem, gözlük çerçevesi, şarj cihazı, cep 
telefon bataryası, kulaklık, fotoğraf makinesi, hafıza kartı, ekran koruyucu, fotoğraf makinesi 
aksamı, kol saati, kürk parçası, kürk ceket, gözlük, yüzük, kolye, bileklik, kol düğmesi, cep 
çakmağı, kule vinci, ahşap mobilya, gaz yağı, cüzdan, telefon cihazı, güneş gözlüğü, saç tacı ve 
tokası, şapka, küpe, bozuk para cüzdanı, bayan çantası, elektrikli pompa, ısıtıcı cihaz, müzik 
çalar, cep telefonu, yastık kılıfı, cd wolkman, akaryakıt pompası, dijital baskı adaptörü, mouse, 
baskı cihazı, koli bandı, vb. 31 (otuz bir) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT 

Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 04/03/2015 tarihinde saat 
09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan 
ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı 
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 1533/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU'NUN /16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE  
GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 166,62 TL. ile en çok 236.999,03 TL arasında değişen; 
02/03/2015 günü saat 16:00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 17,00 TL. en 
çok 23.700,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen cep telefonu, usb giriş kablosu, 
dokunmatik metal kalem, şarj cihazı, kulaklık, telefon kapağı ve telefon kılıfı cinsi 113 grup eşya 
açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Kümeevler No:20 Şehitkamil GAZİANTEP 
Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda 03/03/2015 tarihinde saat: 09.30’da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. İnternet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin TC. kimlik numarası ve 
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) 
bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 1534/1-1 
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KENT GÜVENLİK SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SİSTEMİ-TRAFİK ELEKTRONİK 

DENETLEME (KGYS-TEDES) SİSTEMLERİ KURULUMU VE 5 YIL SÜRE İLE 

İŞLETTİRİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI 

Banaz Belediyesinden: 

Kurulum ve işletmeye ait tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere; Gelir 

paylaşım modeli ile Banaz Belediyesi ve mücavir alan sınırlarında KGYS-TEDES Komisyon 

raporunda belirtilen 8 (sekiz) noktadan, 1 (bir) noktada KGYS ile sadece TEDES hız kontrol 

sistemi, 2 (iki) noktada KGYS ile TEDES kırmızı ışık ve hız ihlali sistemi, 5 (beş) noktada ise 

sadece KGYS sisteminin işletimine yönelik öngörülen standartlarda uygun yüksek çözünürlük 

özelliğine sahip 5 (beş) adet hareketli, 21 (yirmi bir) adet sabit kamera ile trafik güvenliğinin 

sağlanması ve ihlallerin tespitine yönelik olarak 3 (üç) noktada TEDES sistemlerin kurulması ve 5 yıl 

süre ile işletilmesi yasal mevzuat çerçevesinde olacaktır. 

Banaz Belediyesi KENT GÜVENLİK SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SİSTEMİ-TRAFİK 

ELEKTRONİK DENETLEME (KGYS-TEDES) SİSTEMLERİ KURULUMU VE 5 YIL SÜRE 

İLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin [a] bendine 

göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Banaz Belediyesi Milli Egemenlik Caddesi No: 1 Banaz 

/UŞAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 276 3151291 

c) İhale dokümanının  

    görülebileceği yer  : Banaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde ‘de görülebilir. 

500 TL karşılığında temin edilebilir. 

2 - İhale konusu işin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : KGYS-TEDES sistemlerinin kurulumu ve 5 yıl süre ile 

işletilmesi 

b) Yapılacağı yer : Banaz Belediyesi Hizmet Binası Banaz / UŞAK 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 gün 

içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer ve saati : 06 MART 2015  Saat: 14:00 

b) İşin Muhammen Bedeli ve 

    Geçici Teminat : İşin muhammen bedelin 5.035.033,33 TL’dir %3’u 

oranında (151.051,00 TL) 2886 sayılı kanun 

hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi 

zorunludur. 

4 - İhaleye katılacak isteklilerden, ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için istenen 

yeterlilik şartları ve gerekli belgeler: 

A) Kanuni ikametgah belgesi  
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B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,  

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya Meslek Odası Belgesi (son 6 ayda 

alınmış) 

D) İmza sirküleri,  

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

b- Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya 

Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)  

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,  

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi  

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter 

tasdikli ortak girişim beyannamesi ile varsa ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi  

G) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge 

H) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge 

İ) İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan 

yazısı vermesi gerekmektedir. 

J) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift 

imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat 

mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, 

(Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri yaklaşık 

yatırım bedelinin % 10 undan az olamaz.) 

K) Yeterlilik için aşağıdaki iş deneyim belgeleri sağlamak koşuluyla, ihaleye teklif 

verebilmek için, isteklilerden istenen idari şartnamede belirtilen benzer iş ile uyumlu iş deneyim 

belgeleri,  

L) Geçici teminata ait belge. 

M) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı, 

N) Teknik Şartnamede öngörülen belgeler, 

5 - Tekliflerin Hazırlanması: Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın 

üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın 

yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı 

veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak 

kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu 

yazılır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 

eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 

açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.  
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6 - İstekliler, ihale konusu işin kurulumu ve işletimini idari şartname ve sözleşmede 

belirtilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirecek olup, yüklenici, teklif fiyatını aylık olarak 

EGM’lüğünce belediyeye ödenen aylık pay üzerinden yüzde 50 oranından fazla olmamak üzere 

kapalı teklif usulü pay eksiltmesi teklifi yapacaklardır. 

7 - Teminata ilişkin esaslar; 

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir 

a) Tedavüldeki Türk Parası,  

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,  

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).  

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların 

istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim 

alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim 

edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. 

8 - Teminatların teslim yeri: 

Bu şartnamenin 7. maddesinin para veya tahvilleri teminat olarak vermek isteyenlerin, 

bunları doğrudan doğruya İdarenin veznesine yatırarak alındı makbuzunun aslını ihale teklif 

dosyasına koyması zorunludur. 

Yazılı teminat mektuplarının doğrudan ihale teklif dosyasına konulması gerekmektedir. 

İdarece alınan her türlü teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

9 - Teminat miktarları; 

a. Geçici Teminat Miktarı muhammen bedelinin en az % 3’ü dür (151.051,00 TL) 

b. Kesin teminat ihale bedelinin %6’sı dır (302.102,00 TL) 

10 - Teklifte bulunacak isteklilerin İdaremize verecekleri geçici teminatın, bankadan 

alınmış teminat mektubu olması durumunda, banka teminat mektubu bir yıl süreli olacaktır. 

11 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici ve kesin teminat miktarı 

ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın 

ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

12 - İhaleye iştirak edecek İstekliler tekliflerini en geç 06.03.2015 günü saat 12:00’e 

kadar Banaz Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne evraklarını vereceklerdir. 

13 - İsteklilerin ihaleye ait evrakları ve teklifleri ihale komisyonu tarafından ihaleye 

katılan firmalar huzurunda belirtilen ihale tarih ve saatinde açılacaktır. 

14 - Söz konusu iş, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan Trafik 

ihlalleri listesindeki trafik idari para cezaları toplamının %30’u oranındaki tutarının takip eden 

ayın sonuna kadar Belediyeye ödenecek hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı 

esasına göre yükleniciye ödeme yapılacaktır. Kesilen cezalardan Belediyeye verilecek %30 luk 

hasılat payı %100 olarak düşünüldüğünde, Belediyeye aktarılacak gelirden %50’i geçmemek 

şartıyla fiyatı en düşük teklif eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam 

edecektir.  

15 - Teklifler Türkçe olarak verilecektir. 

16 - İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir. 1539/1-1 



24 Şubat 2015 – Sayı : 29277 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 

VALENCİA PORTAKAL MAHSULÜ TOFUR OLARAK SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - İşletmemizin 2015 yılı istihsali Tahmini 3.760 Ton Valencia Portakal mahsulü tofur 
olarak partiler halinde, İşletme İdare Binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda 05 
Mart 2015 Perşembe günü saat 14.00’te açık artırma usulüyle satılacaktır. 

2 - İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 12 
Mart 2015 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir. 

3 - İhaleye ait ürün cinsi, parsel adı, muhammen fiyatı, tutarı ve geçici teminat miktarları 
aşağıda tabloda gösterilmiştir. 

 

P. No 
Cinsi ve 
Çeşidi Parsel Adı 

Miktarı 
(Kg) 

Muhammen 
Fiyatı 

(TL/Kg) 
Muhammen 
Tutarı (TL) 

Geçici 
Teminat (TL) 

1. 
PORTAKAL 

Valencia 
Tel içi - 5 195.000 0,40 78.000,00 15.600,00 

2. 
PORTAKAL 

Valencia 
Tel içi - 6 225.000 0,40 90.000,00 18.000,00 

3. 
PORTAKAL 

Valencia 
Tel içi - 7 265.000 0,40 106.000,00 21.200,00 

4. 
PORTAKAL 

Valencia 
Tel içi - 8 170.000 0,40 68.000,00 13.600,00 

5. 
PORTAKAL 

Valencia 
Tel içi - 9 150.000 0,40 60.000,00 12.000,00 

6. 
PORTAKAL 

Valencia 
Tel içi - 10 225.000 0,40 90.000,00 18.000,00 

7. 
PORTAKAL 

Valencia 
Tel içi -11 265.000 0,40 106.000,00 21.200,00 

8. 
PORTAKAL 

Valencia 
Adaköy -1 240.000 0,40 96.000,00 19.200,00 

9. 
PORTAKAL 

Valencia 
Adaköy -2 185.000 0,40 74.000,00 14.800,00 

10. 
PORTAKAL 

Valencia 
Adaköy -3 195.000 0,40 78.000,00 15.600,00 

11. 
PORTAKAL 

Valencia 
Payın -5/A 105.000 0,40 42.000,00 8.400,00 

12. 
PORTAKAL 

Valencia 
Payın -5/B 155.000 0,40 62.000,00 12.400,00 

13. 
PORTAKAL 

Valencia 
Domuz 

Ağılları- 2 
195.000 0,40 78.000,00 15.600,00 

14. 
PORTAKAL 

Valencia 
Payın -6/A 145.000 0,40 58.000,00 11.600,00 

15. 
PORTAKAL 

Valencia 
Payın -6/B 125.000 0,40 50.000,00 10.000,00 

16. 
PORTAKAL 

Valencia 
Payın- 6/C 
(Organik) 

140.000 0,40 56.000,00 11.200,00 

17. 
PORTAKAL 

Valencia 
Payın -6/D 
(Organik) 

145.000 0,40 58.000,00 11.600,00 

18. 
PORTAKAL 

Valencia 
Payın -10/A 285.000 0,40 114.000,00 22.800,00 

19. 
PORTAKAL 

Valencia 
Payın -10/B 185.000 0,40 74.000,00 14.800,00 

20. 
PORTAKAL 

Valencia 
Payın -10/c 165.000 0,40 66.000,00 13.200,00 

GENEL TOPLAM 3760  1.504.000,00 300.800,00 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 24 Şubat 2015 – Sayı : 29277 

 

4 - İhaleye ait Şartname mesai saatleri dahilinde TİGEM’de (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA) İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde, MERSİN, 

ANTALYA, MUĞLA ve İZMİR Ticaret Borsalarında, Ege, Antalya ve Akdeniz İhracatçılar 

Birliklerinde görülebilir. 

5 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

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

TEL : 0 252 692 37 20 (2 Hat) 

FAKS : 0 252 692 52 29 

İlan olunur. 1544/1-1 

—— • —— 
EGZOST SÜPABI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/18752 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 1408 adet Egsozt Süpabı teknik şartname ve resime göre 

satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10.03.2015 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

10.03.2015 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1484/1-1 

—— • —— 
TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılay’ının ihtiyacı olan “Temizlik Malzemesi” idari şartname hükümlerine 

göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, 6.500,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

İdari Şartnameye www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 19 Mart 2015 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 20 Mart 2015 saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

 1515/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden: 

2015 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ 

Noter ücreti 

Madde 1- Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların 

yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar. 

Bu ücret, bir noterlik işleminde 2,97 TL'den az olamaz. 

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler 

dikkate alınmaz. 

Düzenleme ücreti 

Madde 2- Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 134,33 TL 

düzenleme ücreti alırlar. 

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen 

ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap 

edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır. 

Yazı ücreti 

Madde 3- Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası 

ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 4,07 TL yazı ücreti alırlar. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, 

noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete 

tabidir. 

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı 

takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır. 

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz. 

Çevirme ücreti 

Madde 4 - 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter 

tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her 

sayfasından 33,69 TL çevirme ücreti alınır. 

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 

veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır. 

Karşılaştırma ücreti 

Madde 5- Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların 

karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 4,07 TL ücret alınır. 

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret 

aynen alınır. 

Tescil ücreti 

Madde 6- Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu 

olarak 1,27 TL tescil ücreti alınır. 

Emanetlerin saklanması ücreti 

Madde 7- Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak 

olsun) maktu olarak yıllık 9,41 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, 

tek saklama ücreti alınır. 

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca 

alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden 

fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır. 
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Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak 

alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır. 

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait 

tutarı yeni notere devreder. 

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti 

Madde 8 - Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu 

belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın %10'u 

oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her 

imza için 3,41 TL ücret alırlar. 

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza 

onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek 

her nüsha için 3,41 TL ücret alınır. 

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine 

tebliğ edilecek her nüsha için 3,41 TL ücret alınır. 

Defter onaylama ücreti 

Madde 9 - Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa 

dahil) 1,27 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 47 KR onaylama ücreti alınır. Yüz 

sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla 

olursa 47 KR ücret alınır. 

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 47 KR ücret alınır. 

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin 

onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır. 

Bildirim yazı ücreti 

Madde 10 - Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda 

yazacakları her yazı için 1,27 TL bildirim yazı ücreti alırlar. 

Yol ödeneği 

Madde 11 - Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya 

Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden 

ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 16,13 TL yol ödeneği alırlar. 

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve 

toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri 

gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 147,77 TL yol ödeneği alırlar. 

Aracılık ücreti 

Madde 12- Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu 

olarak 91 KR aracılık ücreti alır. 

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden 

alınacak ücret 

Madde 13 - Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi 

işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan 

hükümler doğrultusunda alınır. 

Yürürlük tarihi : 

Madde 14- Bu tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca 

hazırlanmış olup, 1 Mart 2015 tarihinden itibaren uygulanır. 1476/1-1 
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Antalya Gümrük Müdürlüğünden: 
İLANEN TEBLİGATTIR 

Pastari International Emlak Danışmanlık Sebze Mey. San. ve Tic. Ltd. Şti. isimli firma 
adına Müdürlüğümüzden yurda girişi yapılan 13/09/2010 tarihli 04 tescil nolu DE7647/DA sayılı 
ATA karnesi muhteviyatı eşyanın yurtta kalma süre sonu olan 23/08/2011 tarihine kadar yurt dışı 
edilmediği anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesinde belirtilen "geçici 
ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrük vergilerinin iki katı para cezası 
verilir." hükmü çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesi uyarınca 
15CK07010022 sayılı, 13/01/2015 tarihli 6.309,00.-TL Para Cezası ve 3065 sayılı KDV 
Kanunu'nun 48.nci maddesi ile Gümrük Kanununun 197. Maddesi uyarınca 15ET0701005 sayılı 
13/01/2015 tarihli, 233,67-TL Ek Tahakkuk Kararı uygulanmış ve bilinen en son adres olan 
Yurtpınar Mah. Atatürk Cad. No: 15 Aksu/ANTALYA adresine tebligat çıkarılmış ancak anılan 
adresten adres bırakılmadan taşınıldığından tebligat yapılamamıştır. 

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen Ceza Kararı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün, Ek 
Tahakkuk Kararı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Gümrüğümüz adına Antalya Gümrük 
Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen 
tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve Tebligat Kanununun 
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1468/1-1 
—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 
DUYURU 

Konya Barosu Başkanlığından alınan 30.01.2015 gün ve 271 sayılı yazıda; Ahmet ve 
Seferiye Oğlu, 35753043752 TC Kimlik Nolu, 1950 doğumlu, Muğla İli, Milas İlçesi Hacıapti 
Mah.; Cilt No:009/03, Aile Sıra No: 178, Sıra No:06'da kayıtlı Av.Turgut AYTEKİN'in, Baro 
Yönetim Kurulu'nun 28.11.2014 gün ve 2014/1458 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 
74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek 
RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 
27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 1477/1-1 

—— • —— 
Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünden: 

Sayın Nurdoğan ŞENKUL 
(TC. No: 34430323170) 

Müdürlüğümüzün 02/12/2014 tarihli ve 6624798 barkod numaralı yazısı ile "Mevzuatla 
verilen diğer görevleri yapmamak" fiiline karşılık gelen 5 (Beş) ihtar puanı ile tecziye edildiniz. 
Tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurabileceğiniz ilanen duyurulur. 

 1469/1-1 
—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma 
Gümrük Müdürlüğünden:  

DÜZELTME İLANI 
İLANEN TEBLİGAT 

Kanarya Mah. Gece Kuşu Sokak No: 57/4 olarak bilinen adreste, Sultanlı Gıda ve Paz. 
Ticaret Limited Şirketi adına Müdürlüğümüzde işlem gören 23.12.2009/IM001302, 
05.01.2010/IM001239, 05.01.2010/IM000003 tarih/sayılı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri 
muhteviyatı eşyaların Bosna-Hersek menşeli olmamasından kaynaklanan amme alacağı için 
düzenlenen 09.12.2013 tarihli 2013/24 sayılı haciz varakası muhteviyatı 720.822,20,-TL. ve 
15.09.2009/IM000954 tarih/sayılı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi için düzenlenen 
14.11.2013 tarihli 2013/13 sayılı haciz varakası muhteviyatı 25.421,40,-TL’nin anılan firmadan 
tahsil edilememesi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu’nun 
35. Maddesi uyarınca anılan firmadan %99 oranında ortağı Ömer EK (TC: 43468037386) adına 
düzenlenen 16.04.2014 tarihli 1307 sayılı 713.613,97-TL. tutarında ve 16.04.2014 tarihli 1306 
sayılı 25.167,186,-TL. tutarındaki ödeme emirleri Ömer EK’in tanınmadığı gerekçesi ile tebliğ 
edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. Ve 31. Maddeleri ile Tebliğ 
Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 ve 49. Maddeleri gereğince yayım tarihinden 7 
(yedi) gün sonunda işbu tebligata konu cezaların muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ 
olunur. 

Not: 5/2/2015 tarih ve 29258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız yukarıdaki 
şekilde düzeltilmiştir. 896/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 

KAYSERİ-MELİKGAZİ GÜRPINAR MAHALLESİ 

GÜRPINAR KAYNAĞI KORUMA ALANI İLANI 

1. Kayseri-Melikgazi Gürpınar Mahallesi Gürpınar Kaynağı, Kayseri Kenti İçme 

Kullanma ve Endüstri suyu temininde 2050 yılına kadar değişik miktarlarda kullanıma 

alınacaktır. 

2. Gürpınar Kaynağı’nın, Kayseri Kenti İçme Kullanma ve Endüstri suyu temini projesine 

katkısı 0,13 hm³ - 17,71 hm³/yıl arasında olacaktır. 

3. Ekteki haritada sınırları belirtilen Kayseri-Melikgazi-Gürpınar Kaynağı’nın bulunduğu 

alan; 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı 

“Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 

2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının 

Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri doğrultusunda Kayseri Kentinin içmesuyu kaynağı 

olarak koruma altına alınmıştır. 

4. Ekteki haritada sınırları belirtilen “Mutlak Koruma Alanı”,“Birinci Derece Koruma 

Alanı” ve “İkinci Derece Koruma Alanı” 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 

Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı “Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması 

Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve 

Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre 

oluşturulmuştur. 

5. Mutlak, Birinci ve İkinci Derece Koruma alanlarına ait bilgiler ve koruma alanlarında 

uyulması gereken şartlar Çizelge 1, Çizelge 2 ve Çizelge 3’de verilmiştir.  

6. Kayseri-Melikgazi-Gürpınar Kaynağı Koruma Alanı İlanı, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 

Çizelge 1. Mutlak Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken 

şartlar. 

 

Ad No Açıklama 

MUTLAK 

KORUMA 

ALANI 

1 

Ekteki haritada mutlak koruma sınırı 50 m olarak belirtilen ve tam 

ortasında Kayseri-Melikgazi- Gürpınar Kaynağı’nın bulunduğu bölge 

“Mutlak Koruma Alanı” olarak tespit edilmiş olup, bu alanda hiçbir 

faaliyete izin verilmeyecek ve kaynak merkez olmak üzere 50 m’lik 

yarıçap ile belirlenen çevresine uygun aralıklarla uyarı levhaları 

yerleştirilecektir. 

2 

Kayseri Kenti içme suyu kaynağı olarak belirlenen Gürpınar Kaynağı 

“Mutlak Koruma Alanı” içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve 

derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından 

kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte 

sondaj kuyusu açabilir/açtırabilir. 
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3 

Mutlak Koruma Alanı’nda yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin 

bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için 

izin verilmez. 

4 
Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların 

Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır. 

5 

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek 

her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı 

yasaktır.  

6 
İçme, kullanma ve diğer amaçlar için ilan tarihinden önce DSİ 

tarafından verilen su sondaj kuyusu belgeleri iptal edilecektir. 

7 

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir 

yapılaşmaya izin verilemez. Mevcut yapıların altyapı ve kanalizasyon 

işleri yapılarak yeraltısuyuna herhangi bir sızma olmadan koruma 

alanları dışına kadar çıkarılacaktır. 

 

Çizelge 2. Birinci Derece Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması 

gereken şartlar. 

Ad No Açıklama 

BİRİNCİ 

DERECE 

KORUMA 

ALANI 

1 

Birinci Derece Koruma Alanı, Gürpınar Kaynağı’ndan itibaren kuzey, 

güney ve doğu yönünde 2016 m, batı yönünde 50 m’lik kısmı kapsar. 

Mutlak Koruma Alanı’nın bittiği yerden itibaren ise 1966 m’lik 

mesafeyi kapsamaktadır. Birinci Derece Koruma Alanı sınırları ekli 

haritada gösterilmiştir. 

2 

Rekreasyon tesisleri hariç olmak üzere kentsel yapılaşma yasaktır. 

Yeni imar tadilatları yapılamaz. Ancak ilan tarihinden önce imar 

uygulaması yapılmış imarlı parsellerde, yeraltı sularını kirletmeyecek 

şekilde alt yapı ve kanalizasyon sisteminin oluşturulması şartıyla 

konut/iş yeri vs. yapılmasına izin verilebilecektir. 

3 

Uçak pisti ve karayolu demiryolu vb. yol yapımı yasaktır. İlan 

tarihinden önce yapılmış her tür yolun kirlilik oluşturması 

engellenecektir. 

4 
Kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) depolanması, 

üretimi ve yok edilmesi yasaktır. 

5 

Birinci Derece Koruma Alanı’nda yeni mezarlık yeri oluşturulması 

yasaktır. İlan tarihinden önceki mevcut mezarlığın kalıntı ve 

akıntılarının yeraltı sularını kirletme ihtimalinin oluşması durumunda 

kirletici unsurlar bertaraf edilecektir.  

6 

Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak işletme yapmak, zenginleştirme, 

gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından 

malzeme alınması gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır. 
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7 

Endüstriyel fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, nükleer aktiviteler, 

gübre ve pestisitler (kullanma, depolama, yok etme), akaryakıt, LPG 

istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık ve tehlikeli 

atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) gibi faaliyetlerin 

yapılması yasaktır. 

8 
Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su 

deşarjına izin verilemez. 

9 

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde suların kirlenmesine neden 

olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre deterjan, kimyasal madde vb. 

kullanımı yasaktır.  

10 

Kayseri Kenti içme suyu kaynağı olarak belirlenen Gürpınar Kaynağı 

“Birinci Derece Koruma Alanı” içerisinde su temin gayesi ile her türlü 

çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ 

tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve 

derinlikte sondaj kuyusu açabilir/açtırabilir. 

11 

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların Birinci Derece Koruma Alanı ve 

yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. İlan tarihinden 

önce gerçekleştirilmiş olan mevcut kentsel yapılaşma alanlarında 

altyapı ve kanalizasyon eksikse tamamlanarak atık suların 

yeraltısuyuna sızmadan koruma alanı sınırları dışına çıkartılacaktır. 

12 

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde içme, kullanma ve diğer 

amaçlar için ilan tarihinden önce yapılan sondaj kuyusu belgeleri iptal 

edilecektir. 

13 

Kayseri Melikgazi Gürpınar Kaynağı’nın çıkış kotu ortalama 1465 m 

olarak tespit edilmiştir. Gürpınar Kaynağı civarının jeolojik ve 

hidrojeolojik koşulları değerlendirilerek çıkış kotundan itibaren 35 

m’lik üst kot (1500 m) “Emniyetli İşletme Taban Kotu” olarak 

belirlenmiştir. 

14 

Emniyetli İşletme Taban Kotu’nun üzerinde (1500 m kotunun üstü) 

Birinci Derece Koruma Alanı sınırları içerisinde ilan tarihinden önce 

ilgili kurumlardan izin alan mermer ve taş ocağı işletmeciliği ruhsatına 

sahip işletmeler, ilgili kurumların kendilerine tanımış oldukları süre 

sonuna kadar faaliyetlerine devam edebilirler. İşletme sürelerinin 

bitiminden itibaren faaliyetlerine son vereceklerdir. 

15 

Birinci Derece Koruma Alanında ilgili kurumlardan izin alarak 

işletmecilik yapan taş ocağı, mermer atölyeleri, tavuk çiftlikleri ve 

diğer sanayi tesisleri yeraltısuyunun kirlenmesine neden olabilecek 

faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. 

Her türlü atığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan 

temasının bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce 

gösterilen deşarj noktalarına deşarj etmeleri gerekmektedir. 
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Çizelge 3. İkinci Derece Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması 

gereken şartlar 

 

Ad No Açıklama 

İKİNCİ 

DERECE 

KORUMA 

ALANI 

1 

Ekteki haritada sınırları belirlenen İkinci Derece Koruma Alanı 

içerisinde; suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, 

gübre vb. kullanımı yasaktır. 

2 
Çöp, moloz, çamur gibi atıkların İkinci Derece Koruma Alanı ve yüzey 

suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. 

3 

İkinci Derece Koruma Alanı içerisinde tabii gübrelerin açıkta 

toplanmasına/ depolanmasına ve sıvı ile katı atık depolama tesislerine 

izin verilemez. 

4 

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların 

İkinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi 

yasaktır. 

5 

İkinci Derece Koruma Alanı’ndaki taş ocağı işletmeciliği yapan 

atölyeler en fazla “Emniyetli İşletme Taban Kotu” olan 1500 m kotuna 

kadar işletme yapabilirler. Emniyetli işletme taban kotundan daha 

aşağıdaki kotlarda işletmecilik yapılmasına izin verilmez. 

6 

Emniyetli İşletme Taban Kotu’nun üzerinde (1500 m kotunun üstü) 

İkinci Derece Koruma Alanı sınırları içerisinde faaliyette bulunacak 

kuruluşlar ile işletme hakkına sahip kuruluşlar, kapasite geliştirme, ek 

saha açma vs. gibi gerekçeler nedeniyle başta DSİ Genel 

Müdürlüğü/Bölge Müdürlüğü olmak üzere, diğer kurumlardan da izin 

alacaktır. 

7 

İkinci Derece Koruma Alanı’nda mevcut veya işletilmesi muhtemel taş 

ocağı, mermer, tavuk çiftliği ve diğer sanayi tesisleri yeraltısuyunun 

kirlenmesine neden olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her 

türlü önlemi almakla yükümlüdür. Her türlü atığın taşınabilir tanklar 

vb. gibi zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle 

depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj 

etmeleri gerekmektedir. 

8 

İkinci Derece Koruma Alanı’nda yeraltı suyunun kirlenmesine sebep 

olan maddelerin yeraltında depolanması ve yerinden çıkarılması, 

nükleer aktiviteler, metalürji ve petrokimya tesisleri, katı atık ve 

tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) yapılması 

yasaktır. 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/64376 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstanbul İnşaat Emlak Bölge 

Başkanlığı 
İl/İlçe İstanbul/Üsküdar 

Adres 
İstanbul İnşaat Emlak Bölge 

Başkanlığı / Selimiye 
Tel-Faks 216 391 78 66 / 216 334 49 33 

Posta Kodu  E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
OAC Proje Danışmanlık Yapı ve 

İnşaat Limited Şirketi 
Hatice ULU 

Adresi 
Topçular Mah. Rami Kışla Cad. No: 58 

Kat: 1/28   Eyüp / İSTANBUL 
- 

T.C. Kimlik No. - 23639269594 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6320422225 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 831061 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  )  

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1493/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/20238 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı İl/İlçe Gölcük/Kocaeli 

Adres 
Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı 

Gölcük/Kocaeli 
Tel-Faks 262 414 11 29-262 414 79 43 

Posta Kodu 41650 E-Mail denizmerted@dzkk.tsk.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Kocsan Gemi İnşaat Malzemeleri 

Turizm İnşaat Taahhüt İthalat 

İhracat Sanayi Limited Şirketi 

Volkan GÜDEBERK 

Adresi 
Merkez Mahallesi Cumhuriyet 

Caddesi No: 1 Gölcük/Kocaeli 

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 

No: 1 Gölcük/Kocaeli 

T.C. Kimlik No. - 12083643456 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Gölcük V.D. 574 000 9865 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kocaeli Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. Gölcük/1207 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  )  

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1492/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1494/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1495/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1496/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1497/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1498/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1499/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1500/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1501/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 23.01.2015-196 45.01/347 

KARAR TARİHİ VE NO : 23.01.2015-4773 Toplantı Yeri 

 İZMİR 

Manisa ili Akhisar ilçesi Rahmiye Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın I (birinci) 

Derece Arkeolojik sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak sınırlarının belirlendiği İzmir II 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.11.2014 tarihli ve 4571 sayılı kararı 

yine alana ilişkin geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlendiği 28.11.2014 tarihli ve 4572 

sayılı kararı ;Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.01.2015 tarihli ve 71 sayı ile kayıtlı 

rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Manisa ili Akhisar ilçesi Rahmiye mahallesi mülki hudutlarında kalan alana ilişkin İzmir 

II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.11.2014 tarihli ve 4571 sayılı kararı 

ve 28.11.2014 tarihli ve 4572 sayılı kararında sehven belirtilen “Moralılar Mahallesi” ibaresinin 

“Rahmiye Mahallesi” olarak düzeltilmesine, karar verildi. 1470/1/1-1 

————— 
İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.11.2014-187 45.01/347 

KARAR TARİHİ VE NO : 28.11.2014-4571 Toplantı Yeri 

 İZMİR 

Manisa ili Akhisar ilçesi Moralılar Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın 

Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 

12.12.2007 tarihli ve 208636 sayılı yazısı ve ekleri; 06.11.2008 tarihli ve 201503 sayılı yazısı ve 

ekleri ve 24.11.2008 tarihli ve 212148 sayılı yazısı ve ekleri İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30.04.2014 tarihli ve1909 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü 

haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 26.11.2014 tarihli ve 1267 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, 

yapılan görüşmeler sonunda; 

Manisa ili Akhisar ilçesi Moralılar Mahallesi Mülki Hudutlarında bulunan alanın 

kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Örentepe I Höyüğü, 

Örentepe II Höyüğü ve Lidya Dönemi Yerleşmesi ” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III 

(üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.11.2014-187 45.01/338 

KARAR TARİHİ VE NO : 28.11.2014-4569 Toplantı Yeri 

 İZMİR 

Manisa ili Akhisar ilçesi Pınarcık Mahallesi Mülki Hudutlarında bulunan alanın 

Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 

12.12.2007 tarihli ve 208636 sayılı yazısı ve ekleri; 06.11.2008 tarihli ve 201503 sayılı yazısı ve 

ekleri ve 24.11.2008 tarihli ve 212148 sayılı yazısı ve ekleri İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 29.04.2014 tarihli ve 1894 sayılı yazısı ve eki kurum 

görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.11.2014 tarihli ve 1260 sayı ile kayıtlı rapor okundu, 

ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Manisa ili Akhisar ilçesi Pınarcık Mahallesi Mülki Hudutlarında bulunan alanın kararımız 

eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Kennez I Höyüğü” adı ile I 

(birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli 

tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 24.12.2014-191 3509/771 

KARAR TARİHİ VE NO : 24.12.2014-4681 Toplantı Yeri 

 İZMİR 

İzmir ili, Kemalpaşa ilçesinde bulunan Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 

Kurulunun 13/02/1986 tarihli ve 1852 sayılı kararı ile kültür varlığı olarak tescillenen Nif 

kalesinin yerinde yapılan incelemeleri sonucunda, 13/03/2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve 

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi kapsamında, tespit ve tescil 

çalışmalarının tamamlanarak 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi kapsamında ilgili kurum görüşleri 

alınarak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanacak bilgi ve belgelerin Koruma 

Bölge Kuruluna iletilmesi talebine ilişkin İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 06.11.2014 tarihli ve 4445 sayılı kararı; Konuya ilişkin İzmir II Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/10/2009 tarihli ve 5175 sayılı; 23/12/2009 tarihli ve 

5355 sayılı ve İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün 22.09.2014 tarihli ve 2516 sayılı yazısı ve 

ekleri; İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 06.11.2014 

tarihli ve 4040 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 23.12.2014 tarih ve 1356 sayı ile Müdürlük Evrak kaydına giren rapor okundu ekleri 

ve işlem dosyası incelendi. Yapılan Görüşmeler sonucunda: 

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 13/02/1986 tarihli ve 1852 sayılı 

kararının iptaline, İzmir ili, Kemalpaşa ilçesinde bulunan Nif Kalesi ve Antik Yerleşmenin 

kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlenen ve koordine özet çizelgesi 

verilen şekli ve Nif Kalesi (Hamalı Kale) adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) 

derece Arkeolojik Sit olarak tescillenmesine ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.02/12 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.2015- 131 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2015-4654 ADANA 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Bahriye Mahallesinde bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.06.1989 gün ve 392 sayılı kararı ile Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen Pasgüden Höyüğüne ait 30.06.1989 gün ve 392 sayılı 

kurul kararı eki kadastral haritada belirlenen sınırların sayısallaştırılmasına ilişkin Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 28.01.2015 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Bahriye Mahallesinde bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.06.1989 gün ve 392 sayılı kararı ile Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen Pasgüden Höyüğünün günümüzde geçerli olan tespit-

tescil yönetmeliğine göre 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, Pasgüden Höyüğüne ait 

30.06.1989 gün ve 392 sayılı kurul kararı eki kadastral haritada belirlenen sınırların 

sayısallaştırılmasına esas kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik 

haritaya yapılan aplikasyon işleminde 30.06.1989 gün ve 392 sayılı kurul kararı eki haritada taralı 

alanın dışında kalan bölümü de kapsadığı anlaşıldığından aplikasyon işleminin Kurulumuzca 

düzeltilmiş biçimiyle uygun olduğuna, Pasgüden Höyüğü için Kurulumuzca belirlenen kararımız 

eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna, 1.derece 

arkeolojik sit alanında kalan Bahriye Mahallesi 171, Kösreli Mahallesi 275 nolu parsellere “1. 

derece arkeolojik sit alanıdır” şerhi verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No. ve Tarihi : 98 -12.02.2015 Toplantı Yeri 

Karar No. ve Tarihi : 1396 -12.02.2015 KAYSERİ 

Kayseri İli, Özvatan İlçesi, Yukarıboğaziçi Mahallesinde bulunan ve Kayseri Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.01.2015 gün ve 1377 sayılı kararı ile tescil edilen 

Yerleşim Yerine ilişkin karar eki harita üzerinde işaretli alana 1.derece Arkeolojik sit alanı 

belirtmesi işleminin yapılmasının talep edildiği ancak 16.01.2015 gün ve 1377 sayılı karar da 

1.derece sit alanı olduğu belirtilen 379 ada, 658 parselin karar eki harita üzerinde işaretli alana 

isabet etmediği, 379 ada 668 parselin söz konusu alan içerisinde bulunduğu, Bölge Kurulu kararı 

tanzim edildiğinde 379 ada, 668 parselin paftasına ve fen klasörüne sit alanı olarak işleneceği 

hususunda Kayseri Valiliği, Kadastro Müdürlüğü’nün 28.01.2015 gün 683 sayılı yazısı, Kayseri 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.01.2015 gün ve 1377 sayılı kararı, Konuya 

ilişkin 04.02.2015 gün ve 71 sayılı raportör raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Kayseri İli, Özvatan İlçesi, Yukarıboğaziçi Mahallesinde bulunan ve Kayseri Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.01.2015 gün ve 1377 sayılı kararında sehven 379 ada, 

658 parsel olarak belirtilen taşınmazın kadastral bilgisinin 379 ada, 668 parsel olarak 

düzeltilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına karar verildi 

 1474/1-1 

————— 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No. ve Tarihi : 98 - 12.02.2015 Toplantı Yeri 

Karar No. ve Tarihi : 1385 - 12.02.2015 KAYSERİ 

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet Mahallesi’nde bulunan, tapunun 5638, 5639, 5645, 

5646, 5647,  5648, 5650, 7922, 8559 parselleri ile tescil harici taşlık alanda yer alan  Kayseri 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.04.1988 tarih ve 176 sayılı kararıyla 

tescil edilerek, 11.07.2003 tarih ve 3343 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli harita üzerinde 1. Derece  

arkeolojik sit alanı olarak sınırları belirlenen Hıdırellez Tümülüsü’nün sit alanı sınırlarının 

kararımız eki 1/5000 ve 1/25000 ölçekli haritaya aktarılan şekliyle uygun olduğuna; söz konusu 

alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda 1. 

derece arkeolojik sit alanlarına yönelik koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna 

karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Abdullah Gül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

NOT: 23/2/2015 tarihli ve 29276 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Başbakanlığa ve
Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


