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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/9098

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                             M. ÖZHASEKİ                               F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9099

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                             M. ÖZHASEKİ                               F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9100

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                             M. ÖZHASEKİ                               F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9104

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                                  E. ALA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                             F. B. SAYAN KAYA                                        A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                     Sağlık Bakanı V.                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

19 Ağustos 2016 – Sayı : 29806                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Karar Sayısı : 2016/9112

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                      N. KURTULMUŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı V.

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9114

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                      N. KURTULMUŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı V.

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2016/8989

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                      N. CANİKLİ                           N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı V.                 Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               V. EROĞLU

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2016/9103

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                             M. ÖZHASEKİ                               F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

112 ACİL ÇAĞRI SERVİSİ TABANLI ARAÇ İÇİ ACİL ÇAĞRI SİSTEMİNİN

YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ 

(2015/758/AB) 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları

Trafik Kanunu hükümleri uyarınca araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına

ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, 112 tabanlı araç içi acil çağrı

sistemleri konusunda araçların ve 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistem, aksam ve ayrı teknik

ünitelerinin AT tip onayı için genel şartlarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nin Ek II

Kısım A’sının 1.1.1 ve 1.2.1 maddelerinde tanımlanan M1 ve N1 kategorisi araçları ve bu araçlar

için tasarımlanmış ve imal edilmiş olan 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistem, aksam ve ayrı

teknik ünitelerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; 

a) Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nin 22 nci ve

23 üncü maddelerine göre onaylı küçük seri olarak imal edilmiş olan araçları ve 24 üncü mad-

desine göre onaylı araçları,

b) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak belirlendiği şe-

kilde, teknik nedenlerden dolayı uygun bir acil çağrı başlatma tertibatı ile donatılamayan araç-

ları, 

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik

Kanununun 29 uncu maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mev-

zuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve

635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-

münde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nin

3 üncü maddesinde yer alan tanımlar bu Yönetmeliğin uygulanmasında da geçerli olup, söz

konusu tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil çağrı (eCall): Manuel olarak veya araç içi algılayıcıların aktif hale getirmesi va-

sıtasıyla otomatik olarak, araç ile acil çağrı cevap noktası arasında kamusal mobil kablosuz

haberleşme şebekesi üzerinden asgari veri seti taşıyan ve ses kanalı kurulmasını sağlayan, araç

içinden 112’ye yapılan acil çağrıyı,
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b) Acil çağrı cevap noktası (eCall CN): Belirli bir alandan gelen acil çağrıları karşılamak
üzere 16/5/2014 tarihli ve 29002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 112 Acil Çağrı Merkezleri
Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde ilgili kurum/kuruluş tarafından önceden
belirlenmiş olan 112 Acil Çağrı Merkezini,

c) Acil çağrı işlemi: Kamusal mobil kablosuz haberleşme şebekesi üzerinden mobil bir
kablosuz haberleşme oturumunun kurulması ve asgari veri setinin bir araçtan acil çağrı cevap
noktasına iletilmesi ve araç ile aynı acil çağrı cevap noktası arasında bir ses kanalının kurul-
masını,

ç) Araç içi donanım: Kamusal mobil kablosuz haberleşme şebekesi üzerinden acil çağrı
işlemini gerçekleştirmek için gerekli olan araç içi veriye erişimi sağlayan veya erişime sahip
olan ve araç içinde kalıcı olarak yerleştirilmiş olan donanımı,

d) Asgari veri seti (AVS): Acil çağrı cevap noktasına gönderilen ve EN15722:2011
“Akıllı ulaşım sistemleri-Acil güvenlik-Acil çağrı asgari veri seti” standardı tarafından tanım-
lanmış olan bilgiyi,

e) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
f) En uygun cevap noktası: Belirli bir alandan gelen acil çağrıları kapsamak amacıyla

veya belirli bir tip acil çağrılar için 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yö-
netmeliği çerçevesinde ilgili kurum/kuruluş tarafından önceden belirlenmiş olan cevap nokta-
sını,

g) Kamusal mobil kablosuz haberleşme şebekesi: 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Ev-
rensel Hizmet Kanunu ile 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa
ve bunların alt mevzuatına uygun ve herkes tarafından kullanılabilir olan mobil elektronik ha-
berleşme şebekesini,

ğ) Katma değerli servis: 28/5/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (p) bendinde belirtilen hizmeti,

h) 112 Acil Çağrı Merkezi (112 AÇM): Acil çağrıların ilk olarak ulaştığı, 112 Acil Çağrı
Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde ilgili kurum/kuruluş sorum-
luluğunda olan fiziksel bir konumu,

ı) 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi: Acil çağrı iletimini başlatma, yönetme ve yü-
rütme ile ilgili vasıtalar ve araç içi donanım içeren, manuel olarak veya araç içi algılayıcılar
aracılığıyla otomatik olarak aktif hale getirilen, araç içerisindeki kişiler ile acil çağrı cevap
noktası arasında kamusal mobil kablosuz haberleşme şebekesi üzerinden asgari veri seti taşıyan
ve 112 tabanlı ses kanalı kurulmasını sağlayan acil sistemi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İmalatçıların ve Onay Kuruluşunun Yükümlülükleri ile 

Verilerin Korunması ve Gizliliği 

İmalatçıların genel yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İmalatçılar, 2 nci maddede belirtilen ilk defa tip onayı alacak bütün
yeni tip araçlarının bu Yönetmeliğe ve uygulama mevzuatına uygun olarak kalıcı şekilde yer-
leştirilmiş 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi ile donatılmasını sağlamak zorundadır.
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İmalatçıların özel yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) İmalatçılar, ilk defa tip onayı alacak bütün yeni tip araçlarının ve bu

araçlar için tasarımlanmış ve imal edilmiş 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistem, aksam ve ayrı

teknik ünitelerinin bu Yönetmeliğe ve uygulama mevzuatına uygun olarak imal edilmesini ve

onaylanmasını sağlamak zorundadır.

(2) İmalatçılar ilk defa tip onayı alacak bütün yeni tip araçlarını, araç içerisindeki bir

veya daha fazla algılayıcı veya işlemcinin aktivasyonu vasıtasıyla algılanan ciddi bir kaza du-

rumunda, acil çağrı numarası 112’nin otomatik olarak aranmasını sağlayacak şekilde imal et-

mek zorundadır. İmalatçılar, ilk defa tip onayı alacak yeni tip araçlarını acil çağrı numarası

112’nin ayrıca manuel olarak da aranmasını sağlayacak şekilde imal etmek ve 112 tabanlı araç

içi acil çağrı sisteminin manuel başlatma kontrolünün gereksiz yere kullanımdan sakınılacak

bir şekilde tasarlanmış olmasını sağlamak zorundadır.

(3) İmalatçılar, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemindeki alıcıların GPS ile GALILEO

ve EGNOS sistemleri tarafından sağlanan konumlandırma servisleri ile uyumlu olmasını sağ-

lamak zorundadır. Bu şarta ilave olarak, imalatçılar ayrıca diğer uydu yön bulum sistemleri ile

de uyumlu olmayı tercih edebilir.

(4) Sadece, araç içerisine kalıcı olarak yerleştirilmiş veya ayrı olarak tip onayı alınmış

olan ve deneye tabi tutulabilen 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemleri AT tip onayının amaçları

bakımından kabul edilir.

(5) 112 tabanlı acil çağrının yerine getirilememesine neden olabilecek kritik bir sistem

sorunu olması durumunda, imalatçılar, araç içerisindeki kişilere uyarı verilmesini sağlamak

zorundadır.

(6) İmalatçı, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemini, 21/4/2009 tarihli ve 27207 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve

Euro 6)  Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların

Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007) doğrultusunda tamir ve bakım amaçlarına

farklılık gözetmeden ve cüzi bir bedeli aşmayan makul ücretle, bütün bağımsız operatörler için

erişilebilir olmasını sağlar.

(7) 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemleri hususunda araçların AT tip onayı ve 112 ta-

banlı araç içi acil çağrı sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerinin AT tip onayı için detaylı teknik

gerekliliklerin ve deneylerin yer aldığı uygulama mevzuatı Bakanlık tarafından yayımlanır.

Söz konusu detaylı teknik gereklilikler ve deneyler, ikinci ila altıncı fıkralarda belirtilen ge-

rekliliklere ve EN 16072:2015, EN 16062:2015, EN 16454:2015, EN 15722:2015 ve EN

16102:2011 standartlarına bağlı olmalıdır.

Verilerin korunması ve gizlilik ile ilgili hükümler

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından; kişisel verilerin korunmasına

dair uluslararası mevzuat, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

5809 sayılı Kanun ve elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliği-

nin korunması hakkında mevzuat hükümleri saklıdır ve uygulanır. 112 tabanlı araç içi acil çağrı

sistemi vasıtasıyla herhangi bir kişisel verinin işlenmesi, söz konusu mevzuatta yer alan kişisel

verinin korunmasına ilişkin hükümlere uygun olmalıdır. 
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(2) Bu Yönetmelik uyarınca işlenen kişisel veriler, sadece 6 ncı maddenin ikinci fıkra-
sının birinci cümlesinde belirtilen acil durumları işleme almak amacıyla kullanılmalıdır. Bu
fıkranın amaçları bakımından; 6698 sayılı Kanun, 5809 sayılı Kanun ve elektronik haberleşme
sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması hakkında mevzuat hükümleri
saklıdır.

(3) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen acil durumları işleme
almak amacıyla bu Yönetmelik uyarınca işlenen kişisel veriler, gereğinden daha uzun tutul-
mamalıdır. Bu verilere söz konusu amaç bakımından artık gerek kalmadığında, veriler en kısa
sürede tamamen silinmelidir. Bu fıkranın amaçları bakımından; 6698 sayılı Kanun, 5809 sayılı
Kanun ve elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması
hakkında mevzuat hükümleri saklıdır.

(4) İmalatçılar, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin izlenebilir olmamasını ve her-
hangi bir sabit izlemeye (takibe) maruz kalmamasını sağlamak zorundadır.

(5) İmalatçılar, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin dâhili hafızasında, verilerin
otomatik ve sürekli olarak silinmesini sağlamak zorundadır. Olay sırasında mevcut konumunu
ve seyahat yönünü belirlemek için kesinlikle gerekli olduğu için sadece aracın son üç konum
verisinin tutulmasına izin verilir.  

(6) Bu veriler, acil çağrı başlatılmadan öncesinde, herhangi bir kurum/kuruluş için 112
tabanlı araç içi acil çağrı sistemi dışında kullanılabilir olmamalıdır.

(7) Gizlilik artırıcı teknolojiler, gözetlenmeye ve amacı dışında kullanıma karşı koru-
mak için gerekli tedbirlerle birlikte acil çağrı kullanıcılarına uygun düzeyde gizliliği korumayı
sağlaması için 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemine gömülü olmalıdır.

(8) 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemiyle gönderilen asgari veri seti sadece EN
15722:2011 “Akıllı ulaşım sistemleri-Acil güvenlik-Acil çağrı asgari veri seti” standardında
bahsedilen minimum veriyi içermelidir. 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemiyle hiçbir ilave
veri iletilmemelidir. Söz konusu asgari veri seti, tamamen ve kalıcı olarak silinmesini mümkün
kılacak şekilde depolanmalıdır.

(9) İmalatçılar, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilen verinin
işlenmesi hakkındaki açık ve kapsamlı bilginin kullanıcı el kitabında bulunmasını sağlamalıdır.
Bu bilgi aşağıdakileri içermelidir:

a) İşleme için yasal dayanağın referansını.
b) 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin fabrika ayarı olarak aktive olacağını.
c) 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin gerçekleştirdiği veri işlemeye ilişkin düzen-

lemeleri.
ç) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde belirtilen acil durumlarla sınırlı olan

acil çağrı işleminin özel amacını.
d) Toplanan ve işlenen veri tiplerini ve bu verilerin alıcılarını.
e) 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminde verilerin tutulmasına ilişkin süre sınırını.
f) Aracın hiçbir sabit izlemeye maruz kalmayacağını.
g) Erişim isteklerini işleme almaktan sorumlu iletişim servisinin yanı sıra, veri sahibinin

haklarını kullanmasına ilişkin düzenlemeleri.
(10) Dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraların uygulanabilirliğinin sağlanmasına ilişkin

ayrıntılı teknik düzenlemeler ile dokuzuncu fıkrada bahsedilen kullanıcı bilgileri için şablon,
Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama mevzuatında yer alır.
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Onay kuruluşunun yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) 31/3/2018 tarihinden itibaren, bu Yönetmeliğe ve uygulama mevzua-

tına uygun olmayan ilk defa tip onayı alacak yeni tip araçlara ve bu araçlar için tasarımlanmış
ve imal edilmiş yeni tip 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerine,
112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemleri ile ilgili gerekçelere dayanarak, AT veya ulusal tip
onayı verilmez.

Uygulama mevzuatı
MADDE 9 – (1) 6 ncı maddenin yedinci fıkrasında ve 7 nci maddenin onuncu fıkra-

sında belirtilen hususlar dâhil olmak üzere, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemleri hakkında
araçların AT tip onayı ve bu araçlar için tasarımlanmış ve imal edilmiş 112 tabanlı araç içi acil
çağrı sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerinin AT tip onayının idari hükümlerine dair;

a) Tip onayının amaçları bakımından imalatçı tarafından sağlanan bilgi dokümanı için
şablonları,

b) Tip onayı belgesi için şablonları,
c) Tip onayı numaralandırması için örnek/örnekleri, 
içeren uygulama mevzuatı Bakanlık tarafından yayımlanır.
(2) Teknik nedenlerden dolayı uygun bir acil çağrı başlatma tertibatı ile donatılamayan

M1 ve N1 kategorisi araçların sınıflarını belirlemek amacıyla, Bakanlık tarafından AB uygula-
ması çerçevesinde düzenleme yapılır.

Komite çalışması
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak alınacak tedbirler,

yapılacak değişiklikler ve ihtiyaç duyulan her türlü düzenleme, 11/1/1997 tarihli ve 22874
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar İle Bu Araçlara Takılan ve/veya Araç-
larda Kullanılan Aksam ve Parçalar İle İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönet-
melik ile oluşturulan Motorlu Araçlar Teknik Komitesi (MARTEK) tarafından görüşülebilir.
Ayrıca,  görev ve sorumlulukları bakımından ilgili kurum ve kuruluşların yer alacağı şekilde
MARTEK bünyesinde bu Yönetmelik ile ilgili çalışmalar yapılabilir. MARTEK tavsiye nite-
liğindeki görüşünü Bakanlığa bildirir. Bakanlık tarafından gerekli değerlendirmeler sonrasında
düzenleme yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik, 112 acil çağrı servisi tabanlı araç içi acil çağrı sis-

teminin yerleştirilmesi ile ilgili tip onayı hakkındaki 29/4/2015 tarihli ve 2015/758/AB sayılı
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına
uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Cezalar
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde 4703 sayılı Kanunun

12 nci maddesi ve 6698 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükümleri uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik 31/3/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yü-

rütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(2007/46/AT)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/6/2009 27272

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/1/2010 27463
2- 21/12/2012 28504 (mükerrer)
3- 26/4/2013 28629
4- 25/9/2013 28776
5- 14/8/2014 29088
6- 25/7/2015 29425
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yapılan

her türlü demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde düzenin sağlanması;  demiryolu altyapı işlet-
mecileri, demiryolu tren işletmecileri ile demiryolu taşımacılığı alanında organizatör, acente,
komisyoncu, gar veya istasyon işletmecisi faaliyetinde bulunanların hizmet esasları, mali ye-
terlik, mesleki yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarının belirlenmesi, bu faaliyetlerde bulunan-
ların; hakları, yetkileri, yükümlülükleri ve sorumluluklarının tespit edilmesi; yetkilendirilmesi
ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri; Ulusal demiryolu altyapı ağı dışındaki şehir içi raylı top-
lu taşıma hizmetleri verilen demiryolu ağlarındaki taşımacılığı kapsamaz. 

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
8 inci ve 28 inci maddeleri ile 24/4/2013 tarihli ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırma-
sının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acente: Demiryolu taşımacılığı alanında; ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru

veya müstahdem gibi bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yer
veya bölge içinde daimi surette bir veya birden fazla taşımacıyı ilgilendiren sözleşmelerde ara-
cılık etmeyi ve onlar adına taşıma sözleşmesi yapmayı meslek edinen ve Bakanlıkça yetki bel-
gesi verilen gerçek kişileri, kamu tüzel kişileri ve şirketleri, 

b) Bağımsız denetim kuruluşu: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumunca bağımsız denetim yapmakla yetkilendirilen, ortakları yeminli mali müşavirlik ya
da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensuplarından oluşan sermaye
şirketlerini,

c) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
d) Çeken araç: Demiryolu üzerinde kendi tahrik güçleriyle hareket etme yeteneği olan

her türlü aracı,
e) Çekilen araç: Demiryolu üzerinde kendi güçleri ile hareket etme yeteneği olmayan

yük ve yolcu taşımasında kullanılan her türlü demiryolu araçlarını,
f) Demiryolu altyapısı: Demiryolunu oluşturan zemin, balast, travers ve ray ile elektri-

fikasyon, sinyalizasyon ve haberleşme tesisleriyle bunların tamamlayıcısı her türlü sanat yapısı,
tesis, gar ve istasyonları, lojistik ve yük merkezleri ve bunların eklentileri ile iltisak hatlarını, 

g) Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şe-
kilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yet-
kilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

ğ) Demiryolu aracı: Hat yapım, bakım, tamir ve kontrol araçları dahil her türlü çeken
ve çekilen araçlar ile tren setlerini,

h) Demiryolu işletmecileri: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre Bakanlıkça
yetki belgesi verilen tüm demiryolu işletmecilerini,

ı) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu
taşımacılığı yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,
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i) Emniyet sertifikası: Demiryolu ulaştırma hizmetlerinin tüm süreçlerinin emniyetli
bir şekilde yönetildiğini gösteren, demiryolu tren ve şehir içi raylı toplu taşıma işletmecisinin
emniyet yönetim sistemi kurduğunu ve ilgili emniyet standartları ve kurallarına uyum göste-
rebildiğini kanıtlayan ve Bakanlık tarafından bu işletmecilere verilen sertifikayı,

j) Emniyet yetkilendirmesi: Demiryolu ulaştırma hizmetlerinin tüm süreçlerinin emni-
yetli bir şekilde yönetildiğini gösteren, demiryolu altyapı ve şehir içi raylı toplu taşıma işlet-
mecisinin emniyet yönetim sistemi kurduğunu ve ilgili emniyet standartları ve kurallarına uyum
gösterebildiğini kanıtlayan ve Bakanlık tarafından bu işletmecilere verilen yetkilendirmeyi,

k) Emniyet yönetim sistemi: 19/11/2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Demiryolu Emniyet Yönetmeliğine uygun olarak; demiryolu altyapı ve tren işletme-
cilerinin emniyetli çalışmasını sağlayacak, tehlikelerin ve kazaların azaltılmasına, risklerin dü-
şürülmesine yönelik önlemlerin sistematik olarak belirlenmesi ve buna göre kuralların, tali-
matların, süreçlerin devamlı takip edilerek revize edilebilmesini sağlayan organizasyonel ya-
pıyı,

l) Gar: Demiryoluyla yolculuk edenlerin ihtiyaçlarının geniş ölçüde karşılandığı büyük
tren istasyonlarını,

m) Hat: Demiryolu ulaşımı sağlayan bir çeken ve çekilen aracın uğradığı yerlerin bü-
tününü, demiryolunu,

n) İstasyon: Trafikle ilgili hizmetlerin TCDD tarafından yürütüldüğü, yolcu ve/veya
yük taşımasını yapmaya yarayan demiryolu ve tesislerinin bulunduğu yerleri, 

o) İstasyon veya gar işletmecisi: Bir gar veya istasyonu işletmek üzere Bakanlıkça yetki
belgesi verilen kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

ö) Kombine taşımacılık: Birden fazla taşıma türünün kullanılarak yapılan yolcu ve/veya
yük taşımacılığı, 

p) Komisyoncu: Demiryolu taşımacılığı alanında; ücreti karşılığında kendi nam veya
bir müvekkil hesabına yük taşıtmayı meslek edinmiş gerçek kişileri, kamu tüzel kişilerini ve
şirketleri, 

r) Mesleki yeterlik: İşletmenin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliği, 
s) Organizatör: Bu Yönetmeliğe göre yük taşımacılığı alanında yetki belgesi almış tüzel

kişilerin imkân, kabiliyet ve kapasiteleri ile bir tren işletmesi firmasından taşıma hizmeti alarak
gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşı-
macılık dâhil kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen Ba-
kanlıkça yetki belgesi verilen kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

ş) Orta düzey yönetici (ODY): Demiryolu ulaşım faaliyeti gösteren gerçek veya tüzel
kişiliklerde veya buna ait bağımsız birimlerde taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şe-
kilde sevk ve idare eden müdür, şef, uzman, operasyon yöneticisi unvanları ile en az 2 (iki) yıl
görev yapan kişileri, 

t) RID: Tehlikeli Eşyanın Demiryolu İle Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği,
u) Şebeke: Bir demiryolu altyapı işletmecisinin sahip olduğu ve/veya onun tarafından

yönetilen ve ulusal demiryolu altyapı ağı içinde yer alan tüm demiryolu altyapı ağını,
ü) Şehir içi raylı toplu taşıma hizmetleri: Ulusal demiryolu altyapı ağına bağlı olmayan

bir şehir merkezi veya şehirleşmiş bölge, il ve civar bölgeleri arasındaki ulaşım ihtiyaçlarının
karşılanması için sunulan metro, tramvay, banliyö ve benzeri raylı sistemler ile verilen demir-
yolu ulaştırma hizmetlerini,

v) Şirket:13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tutulan ticaret
siciline kayıtlı şirketi, 

y) Taşıma senedi: Yük taşımalarında gönderen ile yetki belgesi sahibi arasında akdedi-
len sözleşmeye ve ilgili mevzuata istinaden düzenlenen yük belgesini, 

z) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
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aa) Tehlikeli madde: RID Bölüm 3.2 deki tehlikeli maddelerin tablo A da yer alan madde
ve nesneleri, 

bb) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkez-
leri ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik
ve yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu alt-
yapısı ağını,

cc) Üst düzey yönetici (ÜDY): Demiryolu ulaşım faaliyeti gösteren kurum ve kuruluş-
larda tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare
ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel
müdür, genel müdür yardımcısı, genel koordinatör, genel sekreter, birim başkanı unvanlar ile
en az 2 (iki) yıl görev yapan kişileri, 

çç) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında bir faaliyette bulunacak gerçek kişilere,
kamu tüzel kişilerine ve şirketlere çalışma izni veren ve Bakanlık tarafından düzenlenen bel-
geyi,

dd) Yolcu treni işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yolcu taşımacılığı
yapmak üzere kurulmuş ve Bakanlıkça yetki belgesi verilen kamu tüzel kişilerini ve şirketleri, 

ee) Yük treni işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük taşımacılığı yapmak
üzere kurulmuş ve Bakanlıkça yetki belgesi verilen kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

ifade eder.
Demiryolu ulaştırması faaliyetlerinde genel kural 
MADDE 4 – (1) Demiryolu ulaştırması faaliyetlerinde genel kural, demiryolu ulaştır-

ması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak eko-
nomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek
tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında ve bu faaliyetlerin diğer ulaştırma
türleriyle birlikte, birbirlerini tamamlayıcı olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM
Temel Hükümler

Yetki belgesi alma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren, ülke sınırları içinde demiryolu alt-

yapı işletmecisi ve demiryolu tren işletmecileri ile demiryolu taşımacılığı alanında organizatör,
acente,  komisyoncu, gar veya istasyon işletmecisi faaliyetlerinde bulunacak gerçek kişilerin,
kamu tüzel kişilerin ve şirketlerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini
Bakanlıktan almaları zorunludur. 

Yetki belgesi türleri 
MADDE 6 – (1) Demiryolu altyapı işletmecisi yetki belgesi - DA yetki belgesi: Yurt

içinde demiryolu altyapı işletmeciliği yapacak kamu tüzel kişilere ve şirketlere verilir. Demir-
yolu altyapı işletmecisinin kendi ihtiyaçları için aynı zamanda demiryolu tren işletmeciliği ya-
pacak ise ayrıca DB1 ve/veya DB2 yetki belgesi alma zorunluluğu vardır. Demiryolu altyapı
işletmecisi DB1 ve/veya DB2 yetki belgesi alarak ticari taşıma yapamaz.

(2) Yolcu treni işletmecisi yetki belgesi - DB1 yetki belgesi: Ulusal demiryolu ağı üze-
rinde yolcu taşımacılığı yapacak kamu tüzel kişilerine ve şirketlere verilir. 

(3) Yük treni işletmecisi yetki belgesi - DB2 yetki belgesi: Ulusal demiryolu ağı üze-
rinde yük taşımacılığı yapacak kamu tüzel kişilerine ve şirketlere verilir. 

(4) Gar veya istasyon işletmecisi yetki belgesi - DC yetki belgesi: Demiryolu altyapı
işletmecisi yönetimi dışında kalan yerlerde kamu tüzel kişileri ve şirketler tarafından kendile-
rine ve/veya başka şirketlere ait Gar/İstasyon işletmeciliği yapacak kamu tüzel kişilerine ve
şirketlere verilir. DA Yetki Belgesi alan demiryolu altyapı işletmeleri DC yetki belgesini almış
sayılır. 
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(5) Organizatör yetki belgesi – DD yetki belgesi: Ticari amaçla demiryolunda yük ta-
şımacılığı alanında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak kamu tüzel kişilerine ve şirketlere
verilir. DB2 yetki belgesi alan yük treni işletmecileri sadece kendi işletmeleri için organiza-
törlük yapacaklarsa DD yetki belgesini almış sayılır; ancak diğer demiryolu tren işletmecileri
için organizatörlük yapacaklarsa ayrıca DD yetki belgesi almak zorundadır. 

(6) Acente yetki belgesi – DE yetki belgesi: Ticari amaçla yolcu veya yük taşımacılığı
alanında acente hizmeti verecek gerçek kişilere, kamu tüzel kişilerine ve şirketlere verilir. DE
yetki belgesi sahibi acenteler aynı zamanda tren işletmecisi değil ise kendi nam ve hesabına
taşıma yapamaz. DE yetki belgesi faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: 

a) DE1 yetki belgesi: Yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir. DB1
yetki belgesi alan yolcu treni işletmecileri sadece kendi işletmeleri için acente işleri yapacak-
larsa DE1 yetki belgesini almış sayılır; ancak diğer demiryolu tren işletmecileri için acente
işleri yapacaklarsa ayrıca DE1 yetki belgesi almak zorundadır.

b) DE2 yetki belgesi: Yük taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir. DB2 yetki
belgesi alan yük treni işletmecileri sadece kendi işletmeleri için acente işleri yapacaklarsa DE2
yetki belgesini almış sayılır; ancak diğer demiryolu tren işletmecileri için acente işleri yapa-
caklarsa ayrıca DE2 yetki belgesi almak zorundadır.

(7) Komisyoncu yetki belgesi – DF yetki belgesi: Ticari amaçla yük taşımacılığı ala-
nında komisyoncu olarak hizmet verecek gerçek kişilere, kamu tüzel kişilerine ve şirketlere
verilir. DF yetki belgesi sahibi komisyoncular organizatörlük veya kendi nam ve hesabına ta-
şıma yapamaz.

Mevzuata uygun taşımacılık faaliyeti yapılması ve yasaklar
MADDE 7 – (1) Demiryolu taşımacılık faaliyetlerinin ikili ve çok taraflı uluslararası

antlaşma ve sözleşmelere, kanunlara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak
gerçekleştirilmesi esastır. Buna göre:

a) Yetki belgesi almaya hak kazanmış demiryolu altyapı işletmecisinin faaliyetlerine
başlayabilmesi için ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan bir emniyet yönetim sistemini kur-
ması ve Bakanlıktan emniyet yetkilendirme belgesi alması gerekir. 

b) Yük ve/veya yolcu tren işletmecisinin almış olduğu yetki belgesi sahiplerine doğru-
dan ve kendiliğinden demiryolu altyapısına erişim hakkı vermez. Demiryolu altyapısına erişim
hakkı alabilmesi için ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan bir emniyet yönetim sistemini kur-
ması ve Bakanlıktan emniyet sertifikası alması gerekir. 

c) Demiryolu tren işletmecilerinin demiryolu altyapısına erişimi, demiryolu altyapı iş-
letmecisi tarafından ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılacak işlemlerle gerçekleşir.

ç) Demiryolu işletmecileri, yapılacak faaliyetin kapsamına uygun bir yetki belgesi alın-
madan bu Yönetmelikte belirtilen herhangi bir faaliyette bulunamaz. 

d) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette
bulunamaz.

e) Yetki belgesi sahipleri, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini, Bakanlığa bil-
dirdikleri merkez ve şubeleri ile varsa acentelerinin adreslerinde yürütmekle yükümlüdür. Ba-
kanlığa bildirilmeyen yerlerde faaliyette bulunamaz.

(2) İlgili mevzuata göre tescili olmayan demiryolu bakım araçları dahil her türlü çeken
ve çekilen demiryolu araçlarının ulusal demiryolu altyapısını kullanmalarına izin verilmez.

Taşımacılık faaliyetlerinde hizmetin sürekliliği
MADDE 8 – (1) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesi kapsamına giren

hizmetlerden, ayırım yapmaksızın herkesin yararlanmasını ve hizmetin sürekliliğini sağlamak
zorundadır.

Tehlikeli maddelerin ve tehlikeli atıkların taşınması  
MADDE 9 – (1) Yetki belgesi sahipleri, tehlikeli madde ve tehlikeli atık taşımalarını

ilgili ulusal mevzuata ve RID’e uygun olarak yapmak zorundadır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetki Belgesi Alma, Yenileme veya Değiştirme Şartları ve Gerekli Belgeler

Yetki belgesi alma veya yenileme genel şartları 
MADDE 10 – (1) Yetki belgesi almak veya yenilemek için başvuru sahiplerinin aşağı-

daki şartları haiz olması gerekir: 
a) Gerçek kişi, kamu tüzel kişisi veya 6102 sayılı Kanuna göre tutulan ticaret siciline

kayıtlı ve ilgili yetki belgesi kapsamına uygun faaliyet gösteren bir şirket olması.
b) Şirketlerin kurucu veya kurucu paydaşları ile temsil ve ilzama yetkili yöneticileri,

kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah
kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ve 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mü-
cadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olma-
ması.

c) 11 inci maddede belirtilen özel şartları sağlamaları.
ç) 33 üncü maddede belirtilen yetki belgesi ücretini ödemiş olmaları.
Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları
MADDE 11 – (1) Altyapı işletmecisi yetki belgesi - DA yetki belgesi:  Demiryolu alt-

yapı işletmecilerine DA yetki belgesi verilmesine ilişkin özel şartlar, Bakanlık tarafından be-
lirlenir. 

(2) Yolcu treni işletmecisi yetki belgesi - DB1 yetki belgesi: Ulusal demiryolu altyapı
ağı üzerinde yolcu taşımacılığı yapmaya elverişli ve Bakanlık tarafından tescili yapılmış en az
6 adet yolcu vagonu ve bu diziyi çekebilecek 2 adet lokomotif veya 2 adet tren seti öz mal
veya kiralık olarak sahip olduğunu belgelemesi veya söz konusu araçları erişim sözleşmesi im-
zalanmadan önce satın alma veya kiralama şeklinde temin edeceğini yazılı olarak Bakanlığa
taahhüt etmesi ve ayrıca 10 uncu maddedeki yetki belgesi alma genel şartları ile 13, 14, 15 ve
16 ncı maddelerde belirtilen sigorta, mesleki saygınlık, mali ve mesleki yeterliliğe ilişkin şart-
ları karşılayan demiryolu tren işletmecilerine verilir.

(3) Yük treni işletmecisi yetki belgesi - DB2 yetki belgesi: Ulusal demiryolu altyapı
ağı üzerinde yük taşımacılığı yapmaya elverişli ve Bakanlık tarafından tescili yapılmış, vagon
üzerinde yazılı kapasitesine göre en az 1500 ton yük taşıma kapasiteli vagonlar ile en az iki
adet ana hat lokomotif öz mal veya kiralık olarak sahip olduğunu belgelemesi veya söz konusu
araçları erişim sözleşmesi imzalanmadan önce satın alma veya kiralama şeklinde temin ede-
ceğini yazılı olarak Bakanlığa taahhüt etmesi ve ayrıca 10 uncu maddesindeki yetki belgesi al-
ma genel şartları ile 13, 14, 15 ve 16 ncı maddelerde belirtilen sigorta, mesleki saygınlık, mali
ve mesleki yeterliliğe ilişkin şartları karşılayan demiryolu tren işletmecilerine verilir.

(4) Gar veya istasyon işletmecisi yetki belgesi – DC yetki belgesi: DC yetki belgesi
için başvuranların en az 1.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermayesine sahip olması, ayrıca 10 uncu
maddedeki yetki belgesi alma genel şartları ile 14 ve 15 inci maddelerde belirtilen mesleki say-
gınlık ve mali yeterlik şartları karşılayan gar veya istasyon işletmecilerine verilir. Yetki belgesi
alan gar veya istasyon işletmecileri, işlettikleri gar veya istasyona ait bilgileri ve varsa kira
sözleşmelerini Bakanlığa bildirir.

(5) Organizatör yetki belgesi – DD yetki belgesi: DD yetki belgesi için başvuranların
en az 500.000 Türk Lirası kayıtlı sermayesine sahip olması, bu işe elverişli bağımsız bir büro-
nun kullanım hakkına sahip olması ve ayrıca 10 uncu maddedeki yetki belgesi alma genel şart-
ları ile 14 ve 15 inci maddelerde belirtilen mesleki saygınlık ve mali yeterlik şartları karşılayan
organizatörlere verilir.

(6) Acente yetki belgesi – DE yetki belgesi: DE yetki belgesi için başvuranların en az
150.000 Türk Lirası kayıtlı sermayesine sahip olması, acentelik hizmetine elverişli müstakil
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bir büroya veya istasyon veya gar içindeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına
sahip olması ve ayrıca 10 uncu maddedeki yetki belgesi alma genel şartları ile 14 ve 15 inci
maddelerde belirtilen mesleki saygınlık ve mali yeterlik şartları karşılayan acentelere verilir.

(7) Komisyoncu yetki belgesi – DF yetki belgesi: DF yetki belgesi için başvuranların
en az 150.000 Türk Lirası kayıtlı sermayesine sahip olması, bu işe elverişli bağımsız bir büro-
nun kullanım hakkına sahip olması ve ayrıca 10 uncu maddedeki yetki belgesi alma genel şart-
ları ile 14 ve 15 inci maddelerde belirtilen mesleki saygınlık ve mali yeterlik şartlarını karşıla-
yan komisyonculara verilir.

Yetki belgesi almak veya yenilemek için gerekli belgeler 
MADDE 12 – (1) Yetki belgesi almak isteyen gerçek kişilerin, kamu tüzel kişilerinin

ve şirketlerin aşağıdaki belgeleri Bakanlığa vermeleri zorunludur:
a) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilerin T.C. Kimlik

numarası, adli sicil kaydı belgeleri, temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sir-
küleri.

b) İlgili meslek odası ya da ticaret ve/veya sanayi odalarından birine kayıtlı olduğunu
gösteren başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge. 

c) İlgili meslek odası ya da ticaret ve/veya sanayi odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel ki-
şilere ait geçerli unvan, adres, ortaklar, temsil ve ilzama yetkili olan kişiler, sermaye miktarı
ve iştigal konusunun yer aldığı ticaret sicili gazetesi/gazeteleri.

ç) Yetki belgesi ücretinin ödendiğini gösteren belge. 
d) Yetki belgesi türüne göre 11, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddelerde yer alan ve sahip olun-

ması zorunlu/şart olan hususlara ilişkin diğer belgeler.
Sigorta 
MADDE 13 – (1) Demiryolu tren işletmecileri, bir kaza meydana gelmesi halinde mali

yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Bakanlığa bu Yönetmelikte belirtilen hususlar ile
ulusal ve uluslararası mevzuata uygun bir sigorta poliçesi verir. Poliçenin asgari şartları Ba-
kanlık tarafından ayrıca belirlenir.

(2) Başvurularda, yetkili kişiler tarafından imzalı ve istenen hususları içeren sigorta po-
liçesi veya sigorta poliçesi teklifi sunulur.

(3) Poliçeyi yapan sigorta kurumu, Bakanlığın iznini almadan poliçenin kapsamını de-
ğiştiremez veya iptal edemez.

(4) Asgari sigorta poliçe miktarı, her olay başı 20.000.000 TL (yirmimilyonTürkLirası) den
az olamaz. Bu miktar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 40 ıncı maddede belirtilen
yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Daha önce verilen sigorta poliçe miktarı, o
yıl için belirlenen miktardan az olması halinde eksik miktar kadar poliçe miktarı zeyilname ile
arttırılır.

(5) Yetki belgesi verilen demiryolu tren işletmecileri, yaptırmış olduğu sigorta poliçesini
yetki belgesinin geçerli olduğu süre boyunca devam ettirmek zorundadır. İşletmeler sigorta po-
liçesinin geçerlilik süresi bitmeden önce, yeni dönemi kapsayan yeni sigorta poliçesinin aslını
süresi sona eren poliçelerin bitim tarihinden 15 gün önce, Bakanlığa ibraz etmek zorundadır. 

(6) Poliçe süresi en az bir yıllıktır.
(7) Bir demiryolu tren işletmecisinin hem yük hem de yolcu tren işletmeciliği yetki bel-

gesi almak için başvurması durumunda tek bir paket sigorta poliçesi vermesi yeterlidir.
(8) Yürürlükte bulunan sigorta ile ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
Mesleki saygınlık şartları
MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen durumda olan bir işletmenin yetki belgesi alma,

yenileme ve değiştirme talebi karşılanmaz.
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato

ilân eden, işlerini geçici durduran veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer
bir durumda olan,
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b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer
bir durumda olan,

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
ç) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,
d) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
e) Başvuru tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faa-

liyetten men edilmiş olan,
f) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte

belge verdiği tespit edilen.
Mali yeterlikle ilgili şartlar
MADDE 15 – (1) İşletmeler mali yeterliliğini ispat etmek amacıyla aşağıda belirtilen

bilgi ve belgeleri sunar:
a) Yük ve yolcu tren işletmecileri tarafından bağımsız bir mali denetim kuruluşuna yap-

tırılan mali denetim sonrasında yıllık hesaplanan ve bilançolar ile gelir gider tablolarıyla doğ-
rulanmış mali denetim ile ilgili bilgi ve belgeleri,

b) Yük ve/veya Yolcu Tren İşletmecisinin, başvuru tarihi itibari ile asgari 10.000.000.-TL
(onmilyonTürkLirası) kayıtlı sermayeye sahip olduklarını gösteren belgeler, 

c) Demiryolu tren işletmecileri haricindeki demiryolu işletmecileri için serbest muha-
sebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince
onaylanmış bilanço veya eşdeğer belgeleri.

Mesleki yeterlikle ilgili şartlar
MADDE 16 – (1) Yetki belgesi alma, yenileme ve değiştirme talebinde bulunan işlet-

melerin, yetki belgesinde belirlenen hizmetleri, etkin ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi
ve izleyebilmesi ile bunu gerçekleştirmek için gerekli bilgi, tecrübeye ve bir yönetim organi-
zasyonuna sahip olması şarttır. İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen şartları haiz personel, iş-
letmelerin yetki belgesinin geçerli olduğu süre boyunca istihdam edilir. Söz konusu personelin
değişmesi, istifası veya yeni atama yapılması durumunda Bakanlığın bilgilendirilmesi zorun-
ludur. 

(2) Yetki belgesi alma, yenileme ve değiştirme talebinde bulunan işletmeler, yeterlik-
lerini ispatlamak için aşağıdaki hususları içeren bilgi ve belgeleri sunmak zorundadır: 

a) İşletme organizasyon şeması, 
b) Demiryolu tren işletmecileri, işletmelerinde çalışacak olan en az bir adet üst düzey

ve bir adet orta düzey yöneticiye ait bu Yönetmeliğe göre yeterliğini gösteren belgesini, 
c) Demiryolu tren işletmecileri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi, ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi belgesi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi bel-
geleri.

Yetki belgelerinin verilmesi 
MADDE 17 – (1) Yetki belgesi almak isteyen gerçek kişiler, kamu tüzel kişileri ve şir-

ketler 12 nci maddede belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa yazılı olarak müracaat eder.
(2) Bakanlığa yapılan başvuruya ilişkin yapılan inceleme sonunda;
a) Yetki belgesi alma, değiştirme ve yenileme belgelerinin mevzuata uygun ve nok-

sansız,
b) Talep edilen yetki belgesi için 13, 14, 15 ve 16 ncı maddelerde belirtilen şartların

yetki belgesinin tür ve ilgisine göre sağlanmış 
olması halinde, talep edilen yetki belgesi düzenleme tarihi yetki belgesi başlangıç tarihi

olarak düzenlenerek verilir. 
(3) Bir ret kararı olması halinde, Bakanlık bunun gerekçelerini başvuru sahibine yazılı

olarak bildirir. Bu durumda yetki belgesi ücreti iade edilir. 
(4) Yetki belgesi başvuruları 3 ay içinde karara bağlanır.  
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Yetki belgelerinin süresi 
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilen ve yenilenen yetki belgelerinin

süresi 10 (on) yıldır. 
Yetki belgelerinin yenilenmesi
MADDE 19 – (1) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için; yetki bel-

gesinin geçerlilik süresi ve 17 nci maddede belirtilen süreler dikkate alınarak yetki belgesi ge-
çerlilik süresi bitmeden önce Bakanlığa yazılı olarak müracaat eder. Yetki belgesi, başvurunun
uygun olması halinde düzenleme tarihi esas alınarak yenilenir. 

(2) Yenileme ücreti yetki belgesi ücretinin %10 (yüzdeon) udur.
(3) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği

tarihten sonra müracaat etmeleri halinde yetki belgesi yenileme hakkını kaybederler. 
Yetki belgesinin değiştirilmesi 
MADDE 20 – (1) Bir demiryolu işletmecisi yetki belgesini değiştirmeyi talep etmesi

halinde; Bakanlığa müracaat eder.  Bakanlık yeni duruma göre yetki tadili taleplerini 17 nci
maddede belirtilen süre içerisinde değerlendirir.

(2) Yetki belgesi sahipleri sahip oldukları yetki belgesini ücreti daha fazla olan bir yetki
belgesiyle değiştirmek istemeleri halinde; talep edilen yetki belgesi için bu Yönetmelikte ön-
görülen şartları sağlamaları ve her iki yetki belgesinin değişiklik tarihindeki geçerli tam ücret-
leri arasındaki ücret farkını ödemeleri kaydıyla yetki belgeleri değiştirilir. 

(3) Yetki belgesi sahiplerini sahip oldukları yetki belgesini, ücreti daha az olan bir yetki
belgesiyle değiştirmek istemeleri halinde; talep edilen yetki belgesi için bu Yönetmelikte ön-
görülen şartları sağlamaları kaydıyla her iki yetki belgesi arasındaki ücret farkının iadesi ya-
pılmaksızın yetki belgeleri değiştirilir.

(4) Değiştirmelerde yetki belgelerinin süreleri, kalan süre kadar geçerlidir.
Yetki belgesi alan demiryolu tren işletmecilerinin faaliyete başlamaları ve ara

vermeleri
MADDE 21 – (1) Yetki belgesi alan demiryolu tren işletmecilerinin yetki belgesi aldığı

tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda emniyet yönetim
sistemlerini kurup emniyet sertifikasını aldıktan sonra faaliyetlerine başlar. Ancak altı ay içe-
risinde faaliyetlerine başlayamamış olan demiryolu tren işletmecilerine faaliyetlere başlanılması
için gereken sürenin altı aydan fazla sürmesini öngörmeleri durumunda, başvuruları incelenerek
ilave 6 (altı) ay ek süre verilebilir. 

(2) Emniyet sertifikasına sahip demiryolu tren işletmecileri, emniyet sertifikaları geçerli
olmak şartıyla faaliyetlerine kesintisiz olarak 1 (bir) yıldan daha uzun bir süre ara veremez. 

(3) Demiryolu tren işletmelerinin faaliyete başlamaları ile ilgili kontroller Bakanlık ta-
rafından yapılır.

Geçici izin
MADDE 22 – (1) Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde, demiryolu tren işletmeci-

lerine verilmiş olan bir yetki belgesinin mali ve mesleki yeterlik ile ilgili şartlara riayet edil-
mediği tespit edilmesi halinde, Bakanlık, emniyetin tehlikeye atılmaması koşuluyla, demiryolu
tren işletmecilerine eksikliklerin giderilmesi için 6 (altı) ayı geçmemek üzere faaliyetlerine ge-
çici olarak izin verir. 

Yetki belgesi değişikliklerinin bildirimi  
MADDE 23 – (1) Bakanlık bir yetki belgesi verdiğinde, iptal ettiğinde veya değiştir-

diğinde, söz konusu durumu demiryolu altyapı işletmecilerine derhal bildirilir. Bu bilgilendirme
Bakanlığın internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna ayrıca duyurulur. Yetki belgesi sahibi demir-
yolu işletmecileri ve sahip oldukları belgeler ile ilgili güncel durum ve değişiklikler Bakanlığın
internet sitesinde ayrıca duyurulur.

Yetki belgelerinin devredilmemesi ve birleşmeler
MADDE 24 – (1) Yetki belgeleri, adlarına düzenlenen demiryolu işletmecileri dışında

başkaları tarafından kullanılamaz ve hiçbir şekilde devredilemez.
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(2) Yetki belgesine sahip tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış,  bağışlama veya muadili
bir işlemle el değiştirebilir. Bu değişimin yapılabilmesi için yeni sahip ve/veya ortakların bu
Yönetmelikte öngörülen şartları sağlaması zorunludur.

(3) Demiryolu tren/altyapı işletmecilerinin birleşme başta olmak üzere yasal ve mali
durumunu etkileyen bir durumun ortaya çıkması halinde demiryolu tren/altyapı işletmecisinin
Bakanlıktan ön izin alması gereklidir. Bu gibi durumlarda demiryolu tren/altyapı işletmecisi,
Bakanlıkça emniyeti tehlikeye attığına dair gerekçeli karar verilmedikçe faaliyetlerine devam
eder.

(4) Tüzel kişiliklerin birleşmeleri halinde aşağıdaki kurallar uygulanır.
a) Yetki belgeli bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygun olarak aktif ve pasifiyle

bir başka tüzel kişiyle birleşmesi halinde; bu durum Bakanlığa bildirilir.  Bu Yönetmelikte ön-
görülen şartların sağlanması kaydıyla yetki belgesi, birleşilen tüzel kişilik adına unvan deği-
şikliği gibi işlem yapılmak suretiyle Bakanlık tarafından düzenlenir.

b) Yetki belgesiz bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygun olarak aktif ve pasifiyle
bir başka yetki belgeli tüzel kişiyle birleşmesi halinde; yetki belgesinin bu birleşmeye göre dü-
zenlenebilmesi için yeni sahip ve/veya ortakların bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlaması
zorunludur. 

Demiryolu tren işletmecilerinin asgari kapasite şartının kaybedilmesi ve buna ilişkin
kurallar

MADDE 25 – (1) Yetki belgesi sahibi demiryolu tren işletmecileri; yetki belgelerinin
geçerlilik süresi içinde, yetki belgesi için istenen demiryolu araçları sayısının, kazaya uğraması,
yanması, teknik ömrünü doldurması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı azalması veya sa-
tışının yapılması durumlarında, bu değişikliklerin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün
içinde Bakanlığa bildirirler. Demiryolu tren işletmesine, yetki belgesi için istenen demiryolu
araçları asgari sayısının tamamlaması için iki kez 6 (altı) aylık süre verilir. Yetki belgesi süre-
since asgari kapasite şartının 3 üncü defa kaybedilmesi halinde süre uzatımı verilmez.

Nitelikli ve yeterli personel istihdamı
MADDE 26 – (1) Bakanlığın emniyet kritik görevlerde çalışacak personelle ilgili çı-

karacağı mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yetki belgesi sahipleri, faaliyetleri süresince
hizmetlerini yürütebilecek ilgili mevzuatla belirlenmiş niteliklere sahip ve yeterli sayıda per-
sonel bulundurmakla yükümlüdür. 

(2) Yetki belgesi sahipleri, nitelikli ve yeterli sayıda personel istihdam etmemeleri du-
rumunda doğacak her türlü zarardan sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar

Yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları
MADDE 27 – (1) Yetki belgesi sahipleri; yolcu ve yük taşımalarının ilgili kanunlara,

kararnamelere, yönetmeliklere ve diğer mevzuata, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşma ve söz-
leşmelere uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

(2) Yük taşımacılığı alanında yetki belgesi sahibi tren işletmecileri, yükü teslim aldıkları
andan teslim edinceye kadar, kendi kusurundan dolayı yükün tamamen veya kısmen kaybından,
zayiinden, hasara uğramasından, çalınmasından, güvenliğini sağlamaktan, teslim alınan şeklini
muhafaza etmekten, korunması, taşınmasından ve bir kaza nedeniyle trende görevli bulunan
çalışanların yaralanması ve ölümünden sorumludurlar.

(3) Yolcu taşımacılığı alanında yetki belgesi sahibi tren işletmecileri, duraklamalar dahil
olmak üzere kalkış noktasında trene biniş anından, varış noktasında trenden iniş anına kadar
olan seyahati süresince kendi kusurundan dolayı meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle yol-
cuların ve trende görevli bulunan çalışanların yaralanması ve ölümünden sorumludur.
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(4) Yetki belgesi sahipleri, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanu-
nunda ön görülen tedbirler, kaideler ve yasaklamalara uygun olarak faaliyette bulunmaktan so-
rumludur. 

(5) Yolcu taşımacılığı alanında yetki belgesi sahibi tren işletmecileri, taşıma sırasında
yolcuya ikram ettikleri yiyecek ve içecek maddelerinin meri mevzuata uygun olmasından so-
rumludur.

(6) Yetki belgesi sahiplerinin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili
yönetmeliklerinde belirlenen hükümler çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmeleri zorunludur ve
çevreyi ve insan sağlığını korumak, çevre kirliliğini önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirleri
almak ve faaliyetlerini bunlara uygun olarak yürütmekten ayrıca bu faaliyetlerine ilişkin olarak
mevzuata uygunluk açısından yapılacak her türlü denetimlerde ilgili kurum ve kuruluşlara karşı
sorumludur.

(7) Yetki belgesi sahiplerinin sorumluluğu ile ilgili olarak, uluslararası anlaşmalar ve
sözleşmelerde yer alan hükümler saklıdır.

Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 28 – (1) Yetki belgesi sahipleri, yolcuların ve/veya tren personelinin sağlıklı,

rahat, emniyetli ve güvenli bir seyahat yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcuların ve/ve-
ya taşımaya kabul edilen yükün emniyetli ve güvenli bir şekilde taahhüt edilen yere kadar gö-
türmekle yükümlüdür. 

(2) DA, DB1 ve DB2 yetki belgesi sahipleri, trenleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak çalıştırmak amacıyla; trenlerde uygun nitelikli personeli görevlendirmek, bu personelin
mesleki yeterlik belgelerinin yanlarında bulunup bulunmadığını kontrol etmek, teknik şartlara
uymayan araçların tren dizisi içerisinde yer almasına engel olmak, güzergâh mesafesini dikkate
alarak yeteri kadar tren personelini bulundurmakla yükümlüdür. 

(3) Yolcu taşımaları ilgili mevzuata göre düzenlenmiş biletsiz, yük taşımaları ise ilgili
mevzuata göre düzenlenmiş taşıma senetsiz yapılmaz. 

(4) Yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri esnasında 10 uncu maddenin birinci fıkrasının
(b) bendinde belirtilen kişiler hakkında dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, kaçakçılık, gü-
veni kötüye kullanma, hırsızlık, rüşvet suçlarından yargı organları tarafından verilmiş ve ke-
sinleşmiş mahkûmiyet kararı oluşması halinde, yetki belgesi sahipleri, bu kişilerle ilgili gerekli
iş ve işlemleri 90 gün içinde yaparak, durumlarını 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) ben-
dine uygun hale getirmekle yükümlüdür.

(5) Yetki belgesi sahipleri, 35 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde faaliyetleri ile
ilgili bilgileri içeren raporlarını Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

(6) Yetki belgesi sahipleri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak olağanüstü hal ve savaş
halleri için Bakanlıkça hazırlanan taşıma hizmetlerine ilişkin planların kendileriyle ilgili ge-
reklerini yerine getirmekle yükümlüdür. 

(7) Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleriyle ilgili olarak Bakanlık tarafından yayımlanan
tebliğlere, yönergelere ve genelgelere uymakla yükümlüdür. 

(8) Yetki belgesi sahipleri, tüzel kişiliklerinin son bulması veya herhangi bir sebeple
faaliyetlerini bırakmaları halinde, bu hallerin gerçekleştiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde
Bakanlığa yazılı bilgi vermek ve yetki belgelerinin asıllarını iade etmekle yükümlüdür.

(9) Yetki belgesi sahibi tüzel kişiler; halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı
hisse devirleri hariç, unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye miktarı, yö-
netici değişikliklerini, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 15 gün içinde Bakanlığa
bildirmekle yükümlüdür.

(10) Yetki belgesi sahibi tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin de-
ğişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihte Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Aksi
halde, değişiklik bildirilinceye kadar, değişiklik öncesi Bakanlığa bildirilmiş temsil ve/veya
ilzama yetkili şahısların taleplerine göre iş ve işlemler gerçekleştirilir.
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(11) Yetki belgesi sahipleri, verdikleri hizmetlerden engellilerin güvenli, bağımsız ve
erişilebilirlik standartlarına uygun olarak yararlanması için gerekli tedbirleri almakla yüküm-
lüdür. 

(12) Yetki belgesi sahipleri, 16/7/1965 tarihli ve 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme
Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun,
4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu, 24/5/1990 tarihli ve 90/500
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü ve ilgili
mevzuat ve 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu çerçevesindeki
sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. 

(13) Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülüğü ile ilgili olarak, uluslararası anlaşmalar ve
sözleşmelerde yer alan hükümler saklıdır.

(14) Yetki belgesi sahipleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunundan doğan sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. 

(15) Demiryolu tren işletmecilerinin yük, yolcu ve kamu hizmeti yükümlülüğünden
kaynaklanan gelir ve gider hesapları ile muhasebeleri ayrı ayrı tutulur.

(16) Yetki belgesi sahipleri demiryolu altyapı işletmecisinin aldığı kararlara uymakla
yükümlüdür.

(17) Yetki belgesi sahipleri; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları
ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Ba-
kanlığa bildirmekle yükümlüdür.

Hizmetten yararlananların hakları  
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetki belgesi sahiplerinin verdikleri hiz-

metlerden yararlananlar 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-
nun ile sağlanan tüketicinin korunması haklarına sahiptir.

(2) Yetki belgesi sahipleri hizmetten yararlananlara kusursuz hizmet vermek zorundadır.
Kusursuz hizmet, hizmetten yararlananların hakkıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim, İdari Para Cezaları ve Yetki Belgesi İptali

Denetim 
MADDE 30 – (1) Yetki belgesi sahiplerinin 655 sayılı KHK ve bu Yönetmelik kapsa-

mında yer alan faaliyetleri Bakanlık denetimine tabidir.
(2) Denetim yapmakla görevli/yetkili olanlar tarafından istenilen belgelerin verilmesi

zorunludur. Ayrıca yetki belgesine sahip işletmeler Bakanlık tarafından istenildiği zamanda
denetlenebileceği gibi periyodik olarak bu Yönetmelikte belirtilen hususlar çerçevesinde her
iki yılda bir Bakanlık tarafından denetlenir. 

İdari para cezaları
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması veya 30 uncu maddede belirtilen de-

netlemeler sonucunda bu Yönetmeliğe aykırı hususların tespit edilmesi durumunda her bir ku-
sur için 655 sayılı KHK’nın 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu Düzenleme Genel Mü-
dürü veya yetkilendirdiği personel tarafından 5.000 (beşbin) Türk Lirası idari para cezası karar
tutanağı düzenlenir ve idari yaptırımlar uygulanır.

(2) Bu Yönetmelikte öngörülen idari para cezaları, bu Yönetmelikte düzenlenen iptal
gibi idari yaptırımların uygulanmasına engel teşkil etmez. 

(3) Verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.
(4) İdari para cezası karar tutanakları ile ilgili tahsil, tebliğ ve diğer hususlarda,

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.
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Yetki belgesi iptali
MADDE 32 – (1) Bakanlık, hakkında iflas veya benzeri işlemler başlatılan bir işlet-

menin mali olarak kendini tekrar yapılandırmasını mümkün görmediği hallerde söz konusu iş-
letmenin yetki belgesini iptal eder. 

(2) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sigorta poliçesinin yenilenmemesi ve-
ya iptali veya kapsamının daraltılması durumunda demiryolu tren işletmecisinin yetki belgesi
iptal edilir.

(3)  Bakanlık, işletmenin 15 inci ve 16 ncı maddelerde istenen mali ve mesleki şartların
22 nci maddede belirtilen süre sonunda da yerine getiremeyeceğini tespit etmesi halinde yetki
belgesini iptal eder.

(4) 21 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen 6 aylık ilave ek süreye rağmen faaliyete
başlamayanlar ile ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlerin yetki belgeleri iptal edilir.

(5) 25 inci maddede belirtilen asgari kapasite şartının yetki belgesi süresince üçüncü
defa kaybedilmesi halinde yetki belgesi iptal edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Yetki Belgesi Ücretleri ve Kararlara İtiraz

Yetki belgesi ücreti
MADDE 33 – (1) Bakanlıkça verilecek yetki belgeleri için bu Yönetmeliğin ekinde

yer alan Ücret Tablosunda belirtilen ücretler alınır. Ücret alınmadan yetki belgeleri verilmez.
Unvan, adres ve bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası değişikliğinden dolayı süresi bit-
meden yenilenen yetki belgelerinden ücret alınmaz.

(2) Düzenlenme işlemi tamamlanmış olan belge ücretleri iade edilmez ve geri öden-
mez.

(3) Yetkilendirme ücretleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Ser-
maye İşletmesi Hesabına yatırılır.

Kararlara itiraz
MADDE 34 – (1) Bakanlığın bu Yönetmelik çerçevesinde verdiği her türlü karara karşı

yargı nezdinde itiraz yolu açıktır. 
(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde verilecek idari yaptırım kararlarına karşı, kararın teb-

liğinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine başvurulabilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM
İstatistik, Bilgi Paylaşımı

İstatistik
MADDE 35 – (1) Bakanlık tarafından, demiryolu taşımacılık faaliyetlerinin genel sey-

rinin tespiti ve politika oluşturulması bakımından bu faaliyetlere ilişkin güvenilir verilere dayalı
istatistikler oluşturulur.

(2) Bakanlık istatistiklerin oluşturulmasında yetki belgesi sahiplerinin göndereceği faa-
liyet raporlarından da yararlanır. Hangi yetki belgesi sahiplerinin nasıl bir takvime bağlı olarak
faaliyet raporu gönderecekleri Bakanlıkça yayımlanacak bir genelge ile belirlenir.

(3) Bakanlık oluşturduğu ve uygun gördüğü istatistikleri yayımlar.
Bilgi paylaşımı 
MADDE 36 – (1) Yetki belgesi verilen demiryolu tren işletmecilerine ait ticari olmayan

bilgiler Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumlu hizmet birimi
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yerine getirilmesi gereken

iş ve işlemler, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
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TCDD’nin altyapı işletmecisi olarak yetkilendirilmesi
MADDE 38 – (1) TCDD, 6461 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile ulusal demiryolu

altyapı ağı içinde yer alan ve devletin tasarrufundaki demiryolu altyapısının kendisine devre-
dilen kısmı üzerinde demiryolu altyapı işletmecisi olarak görevlendirildiğinden Bakanlık tara-
fından DA yetki belgesi ile süresiz olarak yetkilendirilmiştir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmeliğin hazırlanmasında, 21/11/2012 tarihli Avrupa Parla-

mentosu ve Konseyinin 2012/34/EU sayılı Tek Bir Avrupa Demiryolu Alanı Tesis Edilmesine
İlişkin Yönergesi dikkate alınmıştır. 

Yeniden değerleme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte geçen parasal değerler her yıl, bir önceki yıla ilişkin

olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden
değerleme oranında artırılarak uygulanır. 

TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin yük ve yolcu treni işletmecisi olarak yetkilendirilmesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TCDD Taşımacılık A.Ş. 6461 sayılı Kanun ile demiryolu

tren işletmecisi olarak görevlendirildiğinden Bakanlık tarafından DB1 ve DB2 yetki belgeleri
ile bir defaya mahsus olmak üzere yetki belgesi süresince yetkilendirilmiştir. Bununla birlikte
TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin faaliyete başlayabilmesi için, 13 üncü maddede belirtilen sigorta
poliçesini ayrıca alması gerekir. 

Yürürlükteki mevzuat
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapılın-

caya kadar, bu Yönetmeliğe aykırı olmayan mevzuatın uygulanmasına devam edilir.
Faaliyette bulunan kuruluşlar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Ulusal demiryolu altyapı ağında halen yolcu taşımacılığı

yapan kamu tüzel kişileri ve şirketler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl
içinde DB1 yetki belgesi almak zorundadır. Yetki belgesi alıncaya kadar geçen bu süre içinde
faaliyetlerine devam ederler.

TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. arasındaki devir dönemi için yetki belgeleri
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 6461 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrası

hükmünde belirtildiği üzere, TCDD ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında devir işlemleri ta-
mamlanıncaya kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye verilen görevlerin TCDD tarafından yürütül-
mesine devam olunur. Bu süre içinde TCDD için DB1 ve DB2 yetki belgesi alma şartı aranmaz. 

Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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Afyon Kocatepe Üniversitesinden:
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEPREM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının
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 (DUAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
d) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,
e) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Afyonkarahisar ili ve çevresi başta olmak üzere

deprem riski bulunan bölge ve yerleşimlerde;
a) Depremler nedeniyle meydana gelen can kayıplarının ve ekonomik kayıpların en aza

indirilmesine katkı sağlayacak bilimsel, teknik araştırma ve çalışmaların yapılması,
b) Deprem tehlikesinin belirlenmesine temel olacak şekilde, deprem aktivitesinin sü-

rekli izlenmesi, deprem verilerinin kaydedilmesi, derlenmesi, analiz edilmesi, sismo-tektonik
ve gerilim-gerinim haritalarının oluşturulması,

c) Bölgesel ve yerel ölçekte jeofizik, jeoteknik ile jeodezik (GNSS, Nivelman, InSAR
ve benzeri) ve jeomorfolojik amaçlı temel ve uygulamalı araştırmalar yaparak veri tabanı oluş-
turulması,
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ç) Kent planlaması ve uygulamalı imar planlarına esas olacak şekilde büyük ve küçük
ölçekli aktif tektonik ve kütle hareketleri haritalarının üretilmesi, aynı ölçekte, zemin türü, yer-
altı suyu seviye değişimi, sıvılaşma risk alanlarını gösteren haritaların üretilmesi, üretilen bu
haritalara göre yerleşime uygun alanların saptanması,

d) Diri faylar üzerinde hendek tabanlı paleosismoloji çalışmalarının yapılması, bu fay-
ların deprem üretme potansiyellerinin değerlendirilmesi ve deprem tehlikesinin belirlenmesine
yönelik veri üretilmesi,

e) Mevcut yapı stokunun deprem güvenliği konusunda değerlendirilmesi ve güçlendi-
rilmesi, yapı stoku envanter çalışmalarına coğrafi bilgi sistemleri destekli katkı sağlanması,
elde edilen bilgilerin değerlendirilerek depreme dayanıklı yapı üretimine yönelik çalışmaların
yapılması,

f) Deprem doğasının ve bölgedeki davranışın incelenerek, erken uyarı (depremi önceden
belirleme-tahmin), radon, argon gazı ölçümleri, sismik aktivitedeki değişimler, manyetik ve
manyetotellürik alandaki değişimler, yeraltı suyundaki fiziksel ve kimyasal değişimler, yeraltı
su seviyesindeki ve ısısındaki değişimler, elektrik ve potansiyel alanlardaki değişimler, yerka-
buğundaki yatay ve düşey yöndeki GPS, Nivelman, InSAR ölçmeler ve benzeri çalışmalarının
sürdürülmesi,

g) Merkezin amaçları doğrultusunda bilimsel ve eğitsel yayınlar yapılması, uzun ve
kısa süreli kurslar ile sempozyum, kongre, çalıştay, panel ve benzeri toplantılar düzenlenmesi,

ğ) Depremlerin oluşumu, neden olduğu tehlikeler ve depremlere hazırlıklı olma  çalış-
malarının toplumla paylaşılması, yaygınlaştırılması,

h) Bölgede olabilecek yıkıcı bir depremin ardından hızla yardımı sağlayacak bir kur-
tarma ekibinin yetiştirilmesi, halkın eğitilmesi, deprem sonrası organizasyonun kurulmasına
yönelik çalışmaların yapılması,

ı) Deprem konusunda geniş tabanlı mühendislik dallarında bilimsel ve teknolojik araş-
tırmalar, uygulamalar ve danışmanlık yapılması, proje yürütülmesi, yönetilmesi,

konularını kapsar.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçları çerçevesinde aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar

yapar;
a) Ulusal ve uluslararası boyutta doğrudan veya dolaylı olarak ilgili sektöre yönelik

araştırma ve incelemelerde bulunmak, etüt ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu yönde
gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak,

b) Eğitim, araştırma, etüt ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde yerli, yabancı, resmi
ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlan-
mak, merkezde çalışacak ekibi oluşturarak yetiştirmek,

c) Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak
ve bu tür çalışmalara destek sağlamak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel
toplantılar organize etmek ve bu tür faaliyetlere katılmak,

d) Eğitim, araştırma, etüt, proje ve yayın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli
olan her türlü girişimlerde bulunmak,

e) Üniversitede deprem konusunda uygulama ve araştırma yapacak öğretim elemanı
ve öğrencileri desteklemek, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim alt yapısını geliştirmek,
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f) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası
ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve gerektiğinde bu çalışmalarla
ilgili sertifikalar vermek,

g) Merkezin amaçlarına ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine uygun diğer araştırma ve
çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu,
c) Merkez Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü ve görevleri
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev

yapan Üniversitenin Mühendislik Fakültesinin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.
Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en
fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Mer-
kez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekâlet
eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Merkez Müdürü görevlen-
dirilir. Merkez Müdürü; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve deneti-
minden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;
a) Merkezi temsil etmek ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre,

Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya

başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek,
c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,
ç) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Merkez Yönetim Kuruluna bilgi

vermek,
d) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp,

Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra, Rektörün onayına sunmak.
Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, en az bir Merkez Müdür

Yardımcısı ile Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-
versitenin öğretim elemanları arasından görevlendirilecek, en az ikisi Jeoloji Mühendisliği,
biri İnşaat Mühendisliği ve biri Harita Mühendisliği olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Merkez Yönetim Kuruluna Merkez Müdürü baş-
kanlık eder.

(2) Merkez Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Toplantı günü ve yeri üyelere
toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğun-
lukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde
başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Merkez Yönetim Kurulu toplantısına
üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
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(3) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak yapılacak olan ar-ge ve eğitim

çalışmalarını yürütmek üzere araştırma/çalışma grupları kurmak ve bu grupların faaliyetlerini
denetlemek,

b) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi hakkında idari ve mali konularda karar almak ve
Rektörün bilgilerine sunmak,

c) Faaliyet raporu ve programını inceleyip onaylamak,
ç) Eğitim, araştırma, çalışma, uygulama, kurs açma ve bunlara ilişkin mali konularda

karar vermek.
Merkez Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu, en az beş en çok on üyeden oluşur. Bu

üyeler Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi
ve yurtdışında önemli çalışmaları olan kişiler, ilgili kuruluş temsilcileri, Merkeze yararlı ola-
bileceği düşünülen, konusunda uzman kişilerden olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulunun
önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilir. Merkez Danışma Kurulu üyeleri içinde,
Üniversite öğretim elemanı sayısı üçten az, yediden fazla olamaz.

(2) Rektör, Merkez Danışma Kurulunun başkanıdır. Merkez Danışma Kurulu üyeleri
görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir Başkan Yardımcısı ve bir
raportör seçerler. Merkez Müdürü Merkez Danışma Kurulu toplantılarına katılır. Merkez Da-
nışma Kurulu başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır.

(3) Merkez Danışma Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak. 
b) Gerekli hallerde Merkezin yurtiçi ve yurtdışı yayın, eğitim, uygulama ve araştırma

faaliyetleri ile ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturmak.
Araştırma/çalışma grupları
MADDE 11 – (1) Araştırma/çalışma grupları, ar-ge ve eğitim çalışmalarını iş bölümü

çerçevesinde yürütmek amacıyla, Merkez Müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla ku-
rulabilir. Araştırma/çalışma gruplarının kuruluş ve çalışmaları, Merkez Yönetim Kurulu kara-
rıyla belirlenen esaslara göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1)  Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne kısmen veya tamamen devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 30/5/2012 tarihli ve 28308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 13/9/2015 tarihli ve 29474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekoku-
lunda yürütülecek olan yabancı dil eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları
düzenler.

(2) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülecek
olan yabancı dil eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri
kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölüm: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Diller Bö-

lümünü,
b) Hazırlık Eğitimi: Bir yükseköğretim kurumunda verilen yabancı dil hazırlık eğitimini,
c) Hazırlık Sınıfı: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Ha-

zırlık sınıfını,
ç) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Öğrencinin kayıtlı olduğu ve öğretim dili tamamen Türk-

çe olan programın ilk yarıyılından önce, talebi hâlinde alacağı yabancı dil hazırlık eğitimini,
d) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
e) Seviye: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Seviye

Tespit Sınavı sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Ku-
rulu tarafından belirlenen A (en üst olmak üzere), B, C ve D şeklinde oluşturulan öğrenci se-
viyelerini,

f) Seviye Tespit Sınavı: Hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin ve kurumlar arası/kurum
içi yatay geçiş yapanlar ile çift anadal veya yandal programlarına başvuranların seviyelerini
tespit etmek ve öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt derslerin-
den muaf olup olmayacağını belirlemek için Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından yapılan sınavı,

g) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
ğ) Yeterlik Sınavı: Öğrencinin hazırlık eğitiminden muaf olabilmesi ya da hazırlık eği-

timini başarmış sayılabilmesi için yapılan sınavı,
h) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ı) Yüksekokul: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
i) Zorunlu Hazırlık Sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan prog-

ramlarda kayıtlı öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil hazırlık eğitimini
ifade eder.”
MADDE 3 ‒ Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 ‒ (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı, bu eğitimi alan öğ-

rencinin akademik süreçte eğitimi için sahip olması gereken yabancı dile ait bilgi ve becerilerle
donanmasını ve günlük hayattaki yabancı dil bilgi ve becerilerini yerine getirecek yeterlilikte
olmasını sağlamaktır.”

MADDE 4 ‒ Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 ‒ (1) Öğrencinin öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için katkı payı

ve öğrenim ücretlerini ödemesi gerekir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödeme-
yenler ve mazeretleri öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu tarafından kabul edil-
meyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”
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MADDE 5 ‒ Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 ‒ (1) Durumları aşağıda belirtilen koşullara uyan öğrenciler, talep etmeleri

hâlinde hazırlık eğitiminden muaf tutulur:
a) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede,

o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son
3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler,

b) Yabancı dil hazırlık eğitimi veren herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık
eğitim-öğretimini başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler,

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından
Senato tarafından belirlenen puanı aldığını belgeleyen öğrenciler,

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan sınavlardan alınan puanın, muafiyeti için ka-
bulünde, sınavı yapan kurum tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın
geçerlilik süresinin belli olmaması durumunda bu süre, Yükseköğretim Kurulunun görüşü doğ-
rultusunda karara bağlanır.

(3) Burada belirtilenler dışındaki durumlarda sınavların geçerliliği Senato tarafından
karara bağlanır.”

MADDE 6 ‒ Aynı Yönetmeliğin 7 nci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim süresi bir öğretim yılı olup güz ve bahar

dönemlerinden oluşur. Hazırlık programı sırasıyla A (en üst olmak üzere), B, C ve D olmak
üzere dört seviyeden oluşur.

(2) Hazırlık eğitimi alacak öğrenci, her eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında ya-
pılan Seviye Tespit Sınavına girer. Bu sınavdan 100 puan üzerinden 59 ve altında puan alan
öğrenci, sınav puanı esas alınarak belirlenen seviyede hazırlık programına yerleştirilir, 60 ve
üzeri puan alan öğrenci ise Yeterlik Sınavına alınır. Yeterlik Sınavından 100 puan üzerinden
en az 60 puan alan öğrenci yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf tutulur; 59 ve altında puan
alan öğrenci sınav puanı esas alınarak belirlenen seviyede hazırlık programına devam eder.
Güz dönemi sonunda “A Seviyesi”ni başarıyla tamamlayan öğrenci, Yeterlik Sınavına girmeye
hak kazanır ve bu sınavdan başarılı olursa kayıtlı olduğu programda eğitimine devam etmeye
hak kazanır. Hazırlık eğitiminde birinci yarıyılını başarıyla tamamlayan fakat Yeterlik Sına-
vında başarısız olan öğrenci, isteğe bağlı hazırlık sınıfı olan programlara kayıtlı olsa dahi ikinci
yarıyıl hazırlık eğitimine devam eder, ancak bahar dönemi sonunda yapılan Yeterlik Sınavına
girebilmesi için seviyesinde başarılı olma koşulu aranmaz.

(3) Çift anadal/yandal programına başvuranlarla yatay veya dikey geçiş yapanlardan
daha önce hazırlık eğitimi almamış veya alıp da başarılı olamayan öğrenci, her eğitim-öğretim
yılının güz ve bahar dönemleri başında yapılan Seviye Tespit Sınavına girmek zorundadır.

(4) YÖK zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyen zorunlu hazırlık sınıfı ol-
mayan bölümlerin öğrencileri, Seviye Tespit Sınavından 100 tam puan üzerinden 50 ve üstü
puan almak zorundadır. Başarı notu, Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen
not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir. CC ve üzerinde not alanlar başarılı kabul edilerek
notları transkriptlerine işlenir. CC’nin altındaki notlar ise transkriptlere işlenmez.

(5) Bir önceki akademik yılda zorunlu hazırlık eğitimi alıp başarılı olamayan öğrenci
aşağıdaki seçeneklerden birini tercih eder:

a) Eğitimine 1 (bir) akademik yıl daha devam eder. Bu öğrenci Üniversiteye ilk kez ka-
yıt yaptıran öğrencilerle birlikte eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında yapılan Seviye
Tespit Sınavına girer. Sınava girmeyen öğrenci D Seviyesine yerleşir.

b) Yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirir. Bu öğrenci her yarıyıl başında
Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçeyle bu tercihini bildirir. Bu öğrencinin kaydını yenilemiş ve
Akademik Takvimde belirlenen tarihler içinde başvurusunu yapmış olması gerekir. Başvuru
süresi geçtikten sonra yapılan başvuru işleme konulmaz ve öğrenci hazırlık sınıfına devam
edecek öğrenci olarak kabul edilir.

(6) Bir önceki akademik yılda isteğe bağlı hazırlık eğitimi alıp başarılı olamayan öğ-
renci aşağıdaki seçeneklerden birini tercih eder:
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a) Eğitimine 1 ya da 2 yarıyıl daha devam eder. Bu öğrenci Üniversiteye ilk kez kayıt
yaptıran öğrencilerle birlikte eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında yapılan Seviye Tespit
Sınavına girer. Sınava girmeyen öğrenci D Seviyesine yerleşir.

b) Kayıtlı olduğu programda eğitimine başlar. Bu öğrenci kayıtlı olduğu Fakülte De-
kanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe vererek kayıtlı olduğu programa devam edeceğini
bildirir. Eğer öğrenci Fakülte Dekanlığına başvurduysa dekanlık, öğrencinin durumuyla ilgili
olarak Yüksekokul Müdürlüğünü bilgilendirir. Öğrenci kayıtlı olduğu programdan mezun olana
kadar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yeterlik Sınavına girebilir ve sınavı ba-
şarıyla geçmesi hâlinde hazırlık eğitimini başarmış sayılır.

(7) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen
öğrenci aşağıdaki maddelerdeki durumlara uygun talepte bulunabilir:

a) Kendi yükseköğretim kurumunda öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa
kayıt yaptırmak,

b) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde
talep etmesi durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya
mahsus olmak üzere öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilmek,

c) 3 yıl içinde kullanabileceği 3 sınav hakkından yararlanmak. Bir öğrencinin bu hakkı
kullanabilmesi için hazırlık sınıfında derslere devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olması
gerekir. Bu durumda olan öğrencinin sınavlara girdiği süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu
durumdaki öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Başarılı olan öğrencinin, kaydının
silindiği programa tekrar kaydı yapılır.

(8) Seviye Tespit Sınavı ve Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 ‒ (1) Öğrencinin hazırlık eğitiminden başarılı sayılabilmesi için başarı no-

tunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Başarı notu; yüz yüze eğitim gören öğrencinin
dönem içi notunun, 60’tan az olmamak kaydıyla %20’si ile Yeterlik Sınavının %80’inin topla-
mından oluşur. Yüz yüze eğitim hakkı olmayan veya yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla
geliştirmek isteyen öğrenci ile bir akademik yıl sonunda isteğe bağlı hazırlık eğitiminden ba-
şarısız olup kayıtlı olduğu programda eğitimine devam eden öğrencinin başarı notu, Yeterlik
Sınavından aldığı nottur.

(2) Güz dönemi sonunda birinci ara sınav notunun %30’u, ikinci ara sınav yerine geçen
dönem içi değerlendirmelerin %30’u ve dönem sonu sınavının %40’ının toplamı en az 60 olan
öğrenci bir üst seviyeye yerleştirilir. İkinci ara sınav yerine geçen dönem içi değerlendirmeler;
kısa sınav, ödev, sözlü sunum, proje vb. uygulamaları kapsar. Dönem içi değerlendirmelerde
hangi yöntemlerin uygulanacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle birinci ara sınav ve/veya
dönem sonu sınavına katılamayan ve mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci
için mazeret sınavı/sınavları düzenlenir. Ancak ikinci ara sınav yerine geçen dönem içi değer-
lendirmeler için mazeret sınavı düzenlenmez. Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için
mazerete konu olan dersin/derslerin sınavının/sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen 5 (beş) işgünü
içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlü-
ğüne teslim etmesi gerekir. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları işleme konmaz.

(4) Güz döneminde seviyesinde devamsız/başarısız olan öğrenci bulunduğu seviyeyi
bahar döneminde tekrar eder.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 23/3/2016 tarihli ve

29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uy-
gulanır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakülte-

sinde tıp doktorluğu eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğ-

renci kayıt ve kabulüne, uyum programı ve akademik danışmanlığa, eğitim-öğretim ve sınav-
lara, mezuniyet başarı derecesi ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile hekimliği (intörnlük) dönemi: Tıp Fakültesi Dönem VI’da farklı anabilim dalları

tarafından yürütülen, zorunlu ve seçmeli stajlardan oluşan, kesintisiz on iki ay süreli, uygula-
malı eğitim dönemini,

b) Akademik danışman: Bir öğrenciye Üniversiteye girişinden itibaren Üniversite ile
ilişiğini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin
Üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından gö-
revlendirilen öğretim üyesini,

c) Anabilim dalı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilgili anabilim dalını,
ç) Ara sınavlar: Ders kurulu ya da staj süresince öğrenmenin geliştirilmesi amacıyla

uygulanan ve ders kurulu sonu sınav notuna ya da staj sonu sınav notuna katkı oranı %30’u
geçmeyecek şekilde uygulanan teorik ya da pratik sınavları,

d) Bütünleme dönemi: Dönem I-V için eğitim-öğretim yılı sonunda ve başlangıç ile
bitiş tarihleri, Fakülte Kurulunca akademik takvim kapsamında belirlenen bütünleme sınavla-
rının yapılacağı dönemi,

e) Dekan: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
f) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’te uygulanmakta olan, birbirleriyle bağlantılı konu-

ların bir düzen içerisinde öğrencilere aktarıldığı teorik eğitim ve pratik uygulamalar bütününü,
g) Dönem: Her bir eğitim öğretim yılını, 
ğ) Dönem Koordinatörü: Dekan tarafından her bir dönem için seçilen; ders, ders ku-

rulları, staj, klinik, poliklinik eğitim-öğretim programlarını ve sınavlarını koordine eden Fa-
kültenin öğretim üyesini,

h) Dönem Koordinatör Yardımcısı: Dekan tarafından her bir dönem için seçilen; ders,
ders kurulları, staj, klinik, poliklinik eğitim-öğretim programlarını ve sınavları koordine etmede
Dönem Koordinatörüne yardımcı olan, Fakültenin öğretim üyesini,

ı) Eğitim Komisyonu: Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından
görevlendirilen; bir başkan, başkan yardımcıları ile dönem koordinatörleri ve koordinatör yar-
dımcıları, öğrenci temsilcileri ve sekreterden oluşan komisyonu,

i) Eğitim-öğretim çalışmaları: Bir eğitim-öğretim yılında veya Senato tarafından belir-
lenen ve eğitim-öğretim planında gösterilen sürelerde yapılan ders, ders kurulu, staj, klinik,
poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, seminer ve benzeri çalışmaları,
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j) Eğitim-öğretim planı: Senato tarafından kabul edilen ortak ilkeler dikkate alınarak
hazırlanan, Fakülte Kurulunca kabul edilen eğitim-öğretim içeriğini,

k) Eğitim-öğretim yılı: Başlangıç ve bitiş tarihleri Eğitim Komisyonu önerisi ve Fakülte
Kurulu onayı ile belirlenen, her dönem için en az otuz iki haftadan oluşan süreyi,

l) Fakülte: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesini,
m) Fakülte Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
n) Fakülte Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yö-

netim Kurulunu,
o) Gecikmeli öğrenci: Dönem V ve Dönem VI’da, ilgili döneme akademik takvim baş-

langıç tarihinde başlamaya hak kazanamayan/başlamayan öğrencileri,
ö) Gelişim sınavları: Dönemler arasında eğitim-öğretim seviyelerinin değerlendirilmesi

amacıyla kullanılan, Fakülte tarafından değerlendirilen sınavları,
p) Kırsal hekimlik stajı: Dönem VI’da Halk Sağlığı Anabilim Dalınca yürütülen stajı,
r) Öğrenci: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisini,
s) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığını,
ş) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
t) Seçmeli ders: İlgili komisyonların önerisiyle ve Fakülte Kurulu onayıyla açılan ve

her bir yarıyıl/yıl devam eden, tıbbi veya tıp dışı konuları içeren dersleri,
u) Seçmeli stajlar: Eğitim Komisyonu tarafından belirlenen stajlar içerisinden, Dönem

IV, V ve VI’da, öğrenci tarafından seçilen stajları, 
ü) Serbest çalışma zamanı: Her dönemde öğrencinin eğitim-öğretim programı içerisinde

kendisinin değerlendirebileceği zaman aralığını,
v) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,
y) Staj: Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun olarak düzenlenen, Dönem

IV, V ve VI’da farklı anabilim dalları tarafından yürütülen teorik ve pratik/uygulamalı çalış-
maları, 

z) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,
aa) Üniversite Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Kayıtlar, Yatay Geçişler, Uyum Programı

ve Akademik Danışmanlık

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesine, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından dü-

zenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir.
Kayıt işlemleri
MADDE 6 – (1) Üniversiteye kayıtla ilgili bütün işlemler Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığınca, 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yö-
netmeliğine göre yürütülür.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü ve ders intibakı
MADDE 7 – (1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine ve bu konudaki Senato kararlarına göre Eğitim Komisyonunun önerisi
ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
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(2) Ders intibakı için; öğrenci seçme sınavı sonucunda, Fakültenin birinci sınıfına kesin
kaydını yaptıran öğrenciler, kaydının yapıldığı ilk bir ay içerisinde başvuruda bulunmaları ha-
linde son beş yıl içerisinde başarmış oldukları derslerinden öğretim programlarının uygunluğu
ve eşdeğerliği konusundaki Eğitim Komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun ka-
rarı ile muaf sayılabilirler.

(3) Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin daha önce başka yükseköğretim kurumlarında
izlemiş oldukları programların uygun olması durumunda ikinci fıkrada belirtildiği şekilde ders
intibakı uygulanır.

Uyum programı ve akademik danışmanlık
MADDE 8 – (1) Kesin kayıtları yapılan öğrencilere Üniversiteyi tanıtmak amacıyla

derslerin başlamasından önce, ilgili birimlerce uyum programı düzenlenir. Öğrencilerin bu
programa ilk iki yıl içerisinde katılması zorunludur. Bu program kredisiz eğitim çalışması ola-
rak kabul edilerek değerlendirilir.

(2) Kesin kayıt yaptıran veya yatay geçişle gelen her öğrenciye, derslerin başlamasını
takip eden en geç on beş gün içinde bir akademik danışman tayin edilir.

Kayıt yenileme ve eğitim-öğretim çalışmalarına yazılma
MADDE 9 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında bir önceki dönem başarı

durumuna göre ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, eğer varsa belirlenen katkı payı
ve öğrenim ücretini ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde,
bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve eğitim-öğretim çalışmalarına
yazılmak zorundadırlar. Derslere ve diğer eğitim-öğretim çalışmalarına yazılma ve kayıt yeni-
leme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlü-
dürler. Ancak ilk kayıt sırasında kaydını yaptıran ve Üniversite tarafından yasal yükümlülük-
lerini yerine getiren öğrenciler aynı zamanda hazırlık sınıfı derslerine, hazırlık sınıfından muaf
olmaları durumunda ise birinci sınıfın derslerine kayıtlarını yaptırmış sayılırlar. Bu kapsamdaki
öğrencilerin ders kayıtları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılır.

(2) Öğrencinin yazıldığı eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğrencilere du-
yurulur. Öğrencilerin yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itirazlarını, akademik
takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmaları gerekir. Bu
süreler içerisinde itiraz başvurusu yapmayan öğrencilerin interaktif yazılımları kesinlik kazanır.

(3) Eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başında kaydını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sı-
navlara giremez.

(4) Öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi amacıyla her bir öğrenci için öğ-
renim durumu kütüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından tutulur ve muhafaza edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süresi, Hazırlık Sınıfı, Eğitim-Öğretim Dili, Eğitim Şekli, 

Dönemler, Stajlar, Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinler

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 10 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ha-

riç, her biri bir eğitim-öğretim döneminden oluşan toplam altı yıldır. 
(2) Eğitim-öğretim süresi ile ilgili diğer hususlarda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve
Öğrenci İşleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Hazırlık sınıfı
MADDE 11 – (1) Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler yabancı dil muafiyet sınavına

girebilirler. Muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler eğitimlerine Dönem I’den başlarlar.
Sınava girmeyen veya sınavda başarılı olamayan öğrenciler ise Üniversitenin Yabancı Diller
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Yüksekokulunda hazırlık sınıfına devam ederler. Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminde 19/9/2013
tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı
Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim dili
MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak toplam ders saatinin

en az %30’u İngilizce olmak zorundadır.
Eğitim şekli, dönemler ve stajlar
MADDE 13 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, her biri

bir eğitim-öğretim yılını kapsayan altı dönemden oluşur.
(2) Eğitim Dönem I, II ve III’te temel olarak ders kurulları, dönem IV, V ve VI’da temel

olarak stajlar esasına dayanır.
(3) Fakültede bir dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. Öğrenci Dönem I, II ve III’te

kaldığı dönemi; Dönem IV, V ve VI’da ise kaldığı stajları tekrarlar. Dönemindeki tüm stajlarını
başaran öğrenci bir üst dönem stajlarına devam eder.

(4) Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve Seçmeli Derslerden ba-
şarısız olan öğrenciye bu ders veya dersleri, sonraki dönemlerde başarılı oluncaya kadar tek-
rarlama hakkı verilir. Öğrenci bu dersi aldığı dönemde devamsızlıktan kalmamışsa bu ders
veya dersleri tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sınavlara ve dönem sonu
sınavına girer. Ancak; bu derslerden başarılı olmadan Aile Hekimliği (İntörnlük) Dönemine
başlayamaz.

Stajlar
MADDE 14 – (1) Stajların Fakültenin anabilim dallarında yapılması esastır. Ancak,

staj yapma koşullarının sağlanamaması, ulusal/uluslararası öğrenci değişim programları veya
öğrencinin isteği ile stajın yurt içi veya yurt dışındaki başka bir kurumda yapılabilmesi için
öğrencinin kurum dışında alınması planlanan staj/stajlara ait içeriği Fakülte Yönetim Kuruluna
sunması ve Fakülte Yönetim Kurulunun bu başvuruyu onaylaması gerekir.

(2) Kırsal hekimlik stajında öğrenci, Dekanlığın ve Rektörlüğün uygun göreceği Üni-
versite dışındaki sağlık kurum ve kuruluşlarında eğitim alabilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Dönem I, II ve III’te; bir ders kurulu süresince pratik uygulamalarda

devam durumunu ilgili Anabilim Dalı takip eder. Her bir Anabilim dalı için, ders kurulunda
pratik derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci ilgili Anabilim dalının ders kurulu
sonu pratik sınavına, bir yarıyıl süresince pratik derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğ-
renci ilgili Anabilim dalının yarıyıl sonu final sınavındaki pratik sınav bölümüne ve yarıyıl
sonu bütünleme sınavındaki pratik sınav bölümüne giremez. Bu sınavlardan herhangi birine
girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz sayılır ve o derse ait pratik sınav notu sıfır (0) olarak
kaydedilir.

(2) Ders kurulundaki teorik derslerin toplamının %30’undan fazlasına katılmayan öğ-
renci, o ders kuruluna ait ders kurulu sonu sınavının teorik sınav bölümüne, bir yarıyıl süresince
teorik derslerin toplamının %30’undan fazlasına katılmayan öğrenci yarıyıl sonu final sınavının
teorik sınav bölümüne ve yarıyıl sonu bütünleme sınavının teorik sınav bölümüne giremez. Bu
sınavlardan herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz sayılır ve teorik sınav notu
sıfır (0) olarak kaydedilir.

(3) Devamsızlık %20’yi geçmediği takdirde, öğrencilerin devam etmediği pratik çalış-
maları anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği günde ve saatte telafi
etmeleri sağlanabilir.

(4) Dönem IV ve Dönem V’te; her bir staj için teorik derslerin %30’undan fazlasına
veya pratik derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci staj sonu sınavına ve bü-
tünleme sınavına giremez. Bu sınavlardan herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz
sayılır ve sınav notu sıfır (0) olarak kaydedilir.
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(5) Seçmeli ve yabancı dil dersleri için teorik derslerin  %30’undan fazlasına veya pratik
derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci ilgili dersin yarıyıl sonu veya dönem
sonu sınavına ve bütünleme sınavına giremez. Bu sınavlardan herhangi birine girmiş olsa bile
girdiği sınav geçersiz sayılır ve sınav notu sıfır (0) olarak kaydedilir.

(6) Aile hekimliği (intörnlük) döneminde devam zorunludur. Öğrencinin mazeretli
ve/veya izinli olduğu toplam süre staj süresinin %20’sinden fazla ise öğrenci F1 notu alır o
stajı tam süreli olarak tekrar eder.

Mazeretler ve mazeret sınavları
MADDE 16 – (1) Mazeret sınavı; ders kurulu sonu teorik ve pratik sınavlarında ve ara

sınavlarda uygulanır. Yarıyıl sonu final sınavı ve yarıyıl sonu bütünleme sınavı, staj sonu sınavı,
staj sonu bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Sınava giremeyen öğrenciye bu sınav ile ilgili mazeret sınavı hakkı verilebilmesi
için;

a) Öğrencinin, sınavına giremediği ders veya derslerin sınav tarihini kapsayan rahat-
sızlığını herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Fa-
külte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi ya da;

b) Sağlık sorunları dışındaki diğer mazeretlerini dilekçe ile bildiren öğrencilerin ma-
zeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi 

gerekir.
(3) Mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci mazeretli olduğu

süre içinde sınavlara giremez, derslere devam etse bile devamdan sayılmaz.
(4) Öğrencinin mazeretli ya da mazeretsiz toplam devamsızlık süresi ders kurulu veya

staj teorik derslerinin %30’unu, pratik derslerin %20’sini aştığında öğrenci devamsız sayılır.
(5) Aile hekimliği (intörnlük) döneminde staja devam edememesine neden olan bir ma-

zereti olan öğrenci bu mazeretlerini Fakülte Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. Mazereti
Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, bu süre içinde staja devam etse bile devam-
lılıktan sayılmaz. Mazeretli olduğu süre staj süresinin %20’sinden fazla olduğu takdirde staj
tekrarı yapar.

(6) Mazeretlerle ilgili müracaat mazeretin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde
Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu Sekreterliğine yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar,
geç sunulan raporlar, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen raporlar işleme konulmaz.

İzinler
MADDE 17 – (1) Üniversiteyi, fakülteyi ya da ülkeyi temsil etmek üzere spor karşı-

laşmaları ya da kültürel faaliyetlerde yer alan öğrencilere görevli oldukları sürece Fakülte Yö-
netim Kurulu kararı ile izin verilir. Öğrenciler izinli sayıldıkları süre içinde ders kurulu sonu
teorik veya pratik sınav ve ara sınavlardan giremedikleri sınavlar için mazeret sınavına alınırlar.
Ancak öğrenci Dönem IV, V ve VI’da ise devam etmediği süreyi anabilim dalınca önerilen ve
Eğitim Komisyonunca kabul edilen zamanlarda tamamlamak zorundadır. Bu süreyi tamamla-
mayan öğrencinin stajı tekrarlaması gerekir. 

(2) Ulusal ya da kongre, sempozyum ve benzeri uluslararası bilimsel toplantılara  poster
ya da sözlü bildiri sunmadan katılmak isteyen öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile,
bir dönem boyunca beş iş gününü geçmeyecek şekilde, bir kez katılabilirler. Ancak, toplantı-
larda poster ya da sözlü bildiri sunumu yapacak öğrenciler, toplam katılım süresi on iş gününü
geçmemek şartıyla istedikleri sayıda kongreye katılabilirler. Bu süre boyunca öğrenciler izinli
sayılırlar. Bu izin süresi devamsızlıklarından sayılmaz. Bu izin, ders kurulu sonu, yarıyıl sonu,
dönem sonu, bütünleme sınavı, staj sonu sınavı, staj sonu bütünleme sınavı tarihlerini kapsa-
yamaz. Öğrenciler bu toplantılara katılımlarını belgelemek zorundadırlar. 
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(3) Aile hekimliği (intörnlük) dönemi süresince toplam on günü geçmemek kaydıyla
Anabilim Dalının önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından izin verilebilir.

(4) Öğrencilerin mazeretinin kabulüne veya reddine Fakülte Yönetim Kurulunca ge-
rekçesi belirtilerek karar verilir.

(5) Öğrencilere talepleri halinde ve gerekçesi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilmesi durumunda, bir seferde bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin, eğitim süresi boyunca
en fazla iki defa kullanılabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak ve Zorunlu, Seçmeli Ders Sınavları ve Gelişim Sınavları 

Ortak ve zorunlu, seçmeli ders sınavları ve gelişim sınavları 
MADDE 18 – (1) Ortak ve zorunlu dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili

ve Yabancı Dil dersleridir. Bu derslerden her yarıyılda bir ara sınav ve yılsonunda bir final sı-
navı yapılır. 

(2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Türk Dili dersleri için o yıla ait ara sınav not-
larının her birinin %25’i, final sınavının %50’si, yabancı dil dersleri için o yıla ait ara sınav
notlarının her birinin %30’u, final sınavının %40’ı toplanarak dönem sonu başarı puanı hesap-
lanır. Bu derslerin başarı ve tekrarına ilişkin hususlar; Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülür. Dönem V sonuna kadar bu derslerden başarılı olamayan öğrenciler, aile hekim-
liği (intörnlük) dönemine (Dönem VI’ya) geçemezler.

(3) Seçmeli derslerin her biri için bir yarıyıl içinde bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu
sınavı yapılır. Bu derslerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notlarının geçme notuna katkı oranları
eşit olarak alınır. Başarı notu değerlendirilmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Li-
sans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğine göre yapılır.

(4) Mazeret sınavı; seçmeli dersler, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Ya-
bancı Dil derslerinde ara sınavlara giremeyen ve sınava girememesine neden olan mazereti Fa-
külte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Mazeret
sınavı yarıyıl sonu sınavı veya dönem sonu sınavından önce yapılır.

(5) Bütünleme sınavı; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Seç-
meli derslerden başarısız olan veya bu derslerin final sınavına girme hakkı olduğu halde sı-
navlara girmeyen öğrenciler bütünleme sınavına alınır. Bütünleme sınavından alınan not bü-
tünleme sınav notu olarak kaydedilir ve o dersin başarı notu hesaplanırken final sınavı notu
yerine konularak değerlendirmeye alınır.

(6) Fakültenin eğitim ve öğretimini değerlendirebilmek amacıyla Eğitim Komisyonu-
nun önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde gelişim sınavları yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dönem I, II ve III Sınavlarına İlişkin Hükümler 

Dönem I, II ve III sınavları
MADDE 19 – (1) Dönem I, II ve III’te aşağıdaki sınavlar yapılır:
a) Kurul sonu sınavları: Eğitim-öğretim dönemi içinde her ders kurulu sonunda yapılan

sınavlardır. Bu sınavlar sadece teorik veya teorik ve pratik/uygulama şeklinde yapılır.
b) Mazeret sınavı: Kurul sonu teorik veya pratik/uygulama sınavlarına ya da ders kurul

içinde yapılan ara sınavlara giremeyen ve sınava girememesine neden olan mazereti Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavlardır. Mazeret sınavları
sadece teorik veya teorik ve pratik/uygulama sınav şeklinde yapılır.
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c) Yarıyıl sonu final sınavları: Güz ve bahar yarıyıllarının sonunda yapılan, o yarıyıla
ait tüm ders kurullarının içeriklerini kapsayan sınavlardır. Bu sınavlar sadece teorik veya teorik
ve pratik/uygulama sınavı şeklinde yapılır.

ç) Bütünleme sınavları: Bütünleme döneminde güz ve bahar yarıyılı bütünleme sınavları
yapılır. Dönem sonu başarı notu 60 puanın altında olan ya da yarıyıl sonu final sınavına girme
hakkı olduğu halde bu sınava girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu başarı notu 60 puanın altında
olan veya final sınavına girmedikleri yarıyıla ait bütünleme sınavına girer. Bu sınavlardan alı-
nan not ilgili yarıyıl sonu bütünleme sınav notu olarak kaydedilir ve dönem sonu başarı notu
hesaplanırken, ilgili yarıyıl sonu final sınavı notu yerine konularak değerlendirmeye alınır. Dö-
nem sonu başarı notu 60 puanın altında olduğu halde güz ya da bahar yarıyıl sonu bütünleme
sınavlarından herhangi birine girmeyen öğrencinin dönem sonu başarı notu hesaplanırken, bü-
tünleme sınavına girmediği yarıyıl sonu final sınavı notu değerlendirmede esas alınır. Bu sı-
navlar sadece teorik veya teorik ve pratik/uygulama sınav şeklinde yapılır.

Sınavların uygulanması
MADDE 20 – (1) Sınav günleri ilan edildikten sonra sadece Fakülte Yönetim Kurulu

kararı ile değiştirilir.
(2) Öğrenciler belirlenen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava zama-

nında girmeyen veya sınavın teorik veya pratik kısımlarından herhangi birine girmeyen öğrenci
girmediği sınav için sıfır (0) notu alır.

(3) Mazeret sınavları her yılın sonunda, o yılın son ders kurulu sınavından sonra, dönem
sonu final sınavından önce yapılır. 

(4) Öğrencinin girme hakkı olmadığı halde bir sınava girmesi durumunda aldığı not,
ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(5) Gerekli görüldüğü durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile ulusal ve dini
bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(6) Sınav sonuçları en geç beş iş günü içerisinde açıklanır.
Dönem sonu başarı notu
MADDE 21 – (1) Ders kurulu sonu sınavları, yarıyıl sonu final sınavları, yarıyıl sonu

bütünleme sınavları ve mazeret sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencinin al-
dığı puan ondalıklı olarak ilan edilir.

(2) Güz ve bahar yarıyılı başarı notu hesaplanmasında; bir yarıyıldaki ders kurulu sonu
sınav notunun aritmetik ortalamasının %60’ı, o yarıyıla ait yarıyıl sonu final sınav notunun
%40’ı alınıp toplanarak o yarıyıl için yarıyıl sonu başarı notu elde edilir. 

(3) Her iki yarıyılın yarıyıl sonu başarı notlarının aritmetik ortalaması alınarak dönem
sonu başarı notu elde edilir.

(4) Dönem sonu başarı notunda ortaya çıkabilecek ondalıklı puanlar tam sayıya yuvar-
lanır. Ondalıklı sayının virgülden sonraki kısmı 0.50’den büyük veya eşit ise bir üst tam sayıya,
0.50’den küçük ise bir alt tam sayıya yuvarlanır. Dönem sonu başarı notu öğrenciye 27 nci
madde hükümleri dikkate alınarak rakam ve harf notu olarak bildirilir.

(5) Dönem sonu başarı notu 60.00 ve üzerinde olan öğrenciler o dönem için başarılı
sayılırlar.

Sınav dallarının sonuca etkisi
MADDE 22 – (1) Ders kurulu sonu sınavı, dönem sonu final sınavı, dönem sonu bü-

tünleme sınavı ve mazeret sınavlarında, öğrenci sınavda sorusu bulunan her bir bilim ya da
anabilim dallarına ait puanların en az %50’sini almak zorundadır. Öğrenci bir bilim ya da ana-
bilim dalına ait toplam puanın %50’sinin altında not aldığında, aldığı not ile o bilim ya da ana-
bilim dalının toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından dü-
şülür.
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ALTINCI BÖLÜM
Dönem IV ve V Staj Sınavlarına İlişkin Hükümler 

Dönem IV ve V staj sınavları
MADDE 23 – (1) Dönem IV ve V öğrencilerinin staj sonu sınavları her stajın son gü-

nünü geçmemek kaydı ile yapılır. Bu sınavlar hem yazılı, hem de sözlü ve/veya pratik sınav
olarak yapılır. Sınavda öğrencinin başarılı sayılması için sınavın her aşamasından başarılı ol-
ması gerekir. Staj başarı notu değerlendirilmesi 27 nci madde hükümlerine göre yapılır.

(2) Staj süresince, staj sonu sınav puanının %30’unu geçmeyecek şekilde ara sınavlar
yapılabilir. Ara sınav yazılı olarak yapılırsa staj sonu sınavındaki yazılı sınav notuna, sözlü
ve/veya pratik sınav şeklinde yapılırsa staj sonu sınavındaki sözlü ve/veya pratik sınav notuna
eklenir. Ara sınav tarihleri staj programı içerisinde önceden belirlenir ve duyurulur.

(3) Seçmeli stajlarda da zorunlu stajlardaki ölçme değerlendirme yöntemleri uygulanır.
(4) Mazeret sınavı; zorunlu ve seçmeli stajlarda ara sınavlara giremeyen ve sınava gi-

rememesine neden olan mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler
için mazeret sınavı yapılır. Staj sonu sınavı, staj sonu bütünleme sınavı ve mazeret sınavı için
mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavı staj sonu sınavından veya seçmeli derslerin yarıyıl
sonu sınavından önce yapılır. 

(5) Sınav sonuçları en geç beş iş günü içerisinde açıklanır.
Staj bütünleme sınavı, staj tekrarı
MADDE 24 – (1)  Staj sonu sınavında başarısız olan ya da sınava girme hakkı olduğu

halde sınava girmeyen öğrenciler bütünleme döneminde yapılan staj bütünleme sınavına gire-
bilirler. Bütünleme sınavı staj sonu sınavında olduğu gibi hem yazılı, hem de sözlü ve/veya
pratik olarak yapılır. Sınavda öğrencinin başarılı sayılması için sınavın her iki aşamasından da
başarılı olması gereklidir. Başarı notu değerlendirilmesi 27 nci madde hükümlerine göre yapılır.
Bütünleme sınavında da başarısız olan öğrencilerin staj tekrarı yapmaları gerekir.

(2) Gecikmeli öğrenciler bütünleme dönemini beklemeksizin akademik takvim içeri-
sinde başarısız olduğu stajları tekrar edebilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM
Aile Hekimliği (İntörnlük) Dönemi 

Aile hekimliği (intörnlük) döneminin değerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Aile hekimliği (intörnlük) döneminde öğrencilerin başarısı her ana-

bilim dalında, anabilim dalınca önerilen, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen bir programa
göre değerlendirilir. Bu dönem boyunca öğrencilerin klinik, poliklinik, laboratuvar, saha ça-
lışmaları, yazdıkları hasta müşahedeleri ve epikrizler, hastalara karşı ilgileri, nöbetler, katıl-
dıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınır
ve 27 nci maddede belirtilen notlarla değerlendirilir.

Aile hekimliğinde stajlar
MADDE 26 – (1) Aile hekimliği dönemindeki stajlar kredisiz eğitim-öğretim çalışma-

sıdır ve mezuniyete esas olan değerlendirmede hesaba katılmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Puan, Not, Derece ve Katsayılar, Sınavlara İtirazlar, 
Not Ortalaması, Onur ve Yüksek Onur Öğrencileri

Puan, not, derece ve katsayılar
MADDE 27 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Fakültedeki tüm dönem

sonu ve staj sonu başarısının değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo kullanılır.
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a) Geçer notlar şunlardır:
1)

PUAN NOT KATSAYI DERECESİ
86-100 AA 4.00 Pekiyi
81-85 BA 3.50 Pekiyi
76-80 BB 3.00 İyi
66-75 CB 2.50 İyi
60-65 CC 2.00 Orta

2) G: Geçer (Kredisiz eğitim-öğretim çalışmaları için).
b) Geçmez notlar şunlardır:
1) F1: Devamsız, sınava giremez, sınava girse de sınavı geçersiz sayılır. Sınav notu 0

(sıfır) olarak kaydedilir.
2) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.
3) F3: Sınav değerlendirmesi 100 üzerinden 0-59 arasında, başarısız.

PUAN NOT KATSAYI DERECESİ
50-59 F3 1.5 Başarısız
40-49 F3 1.0 Başarısız
30-39 F3 0.5 Başarısız
0-29 F3 0 Başarısız

4) K: Kalır (Kredisiz eğitim-öğretim çalışmaları için).
Sınavlara itirazlar
MADDE 28 – (1) Sınav sorularına itiraz başvuruları sınav bitiminden sonraki üç iş

günü içinde, sınav sonucuna itirazların sınav sonuçları ilan edildikten sonraki üç iş günü içinde
yapılması gerekir.

(2) Sınavlara itirazlarda aşağıdaki esaslar uygulanır: 
a) Öğrencinin sınavlardaki; maddi, bilimsel, usul ve işleyiş hataları ile ilgili yapmış ol-

duğu itirazlar Dönem I, II ve III’te ilgili sınav komisyonu tarafından, Dönem IV ve V’te eği-
timden sorumlu Dekan Yardımcısı, ilgili dönemden sorumlu Eğitim Komisyonu Başkan Yar-
dımcısı, Dönem Koordinatörü ve Anabilim Dalından bir öğretim üyesinden oluşan komisyon
tarafından değerlendirilir. Komisyonlar gerekli gördüğünde ilgili Anabilim Dalından konu ile
Anabilim Dalı Kurul Kararı isteyebilir.

b) Maddi ve bilimsel hatalar ile ilgili itirazlar başvuruyu izleyen beş iş günü, usul ve
işleyiş ile ilgili itirazlar on iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(3) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan dönem eğitim-öğretim çalış-
maları başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme
istemi, ilgili dönem koordinatörünün başvurusu üzerine Dekanlıkça karara bağlanır. Dönem
sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yıl kayıt süresi
içinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki düzeltme işlemlerinin Fakülte Yönetim
Kurulu kararı ile yapılması gerekir.

Not ortalaması
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından sınav notları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin, bir dersten aldığı
puan, o dersin kredi değeri ile o dersin not katsayısının çarpımından elde edilir. Toplam puan;
o döneme ait tüm derslerden alınan puanların toplamını, toplam kredi ise o döneme ait derslerin
kredilerinin toplamını ifade eder. Öğrencinin dönem notu; o döneme ait derslerden elde edilen
toplam puanın toplam krediye bölünmesi ile elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra
iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren al-
mış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan kredili derslerin tümü dikkate alınarak
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hesaplanır. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasında AA’dan F3’e kadar verilen notlar
esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün
notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 30 – (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası al-

mamış olmak kaydıyla, bir dönem sonunda bütünlemeye kalmaksızın, o dönemin not ortalaması
3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğ-
rencisi sayılırlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Mezuniyet Başarı Derecesi ve Diplomalar

Mezuniyet başarı derecesi
MADDE 31 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespiti için

okudukları ilk beş dönem (Dönem I-II-III-IV-V) notlarının ortalaması aşağıda gösterildiği şe-
kilde dereceye çevrilir ve diplomaların üzerine işlenir.

Dönem Notları Ortalaması Başarı Derecesi
3.51-4.00 Yüksek Onur
3.00-3.50 Onur
Diplomalar
MADDE 32 – (1) Tıp doktorluğu diploması, tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik

eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara verilir.
(2) Tıp doktorluğu diplomasında Dekan ve Rektörün imzası bulunur.
(3) Diploma verilinceye kadar isteği üzerine öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlı-

ğınca, mezun olduğuna dair bir belge verilir.
(4) Üniversiteden herhangi bir nedenle eğitim-öğretimini tamamlamadan ayrılan öğ-

rencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca durumlarını belirtir belge verilir. Öğrencinin aynı
programa dönmesi halinde, kayıt sırasında bu belgeyi Üniversiteye geri vermesi gerekir. Aksi
halde öğrencinin kaydı yapılmaz.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrencilerin intibakı
MADDE 33 – (1) Çeşitli nedenlerle öğrenimine ara vererek Fakülte eğitimine tekrar

başlayan öğrencilerin intibakında, Eğitim Komisyonunun önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu-
nun vereceği kararlar uygulanır.

Eğitim ile ilgili kurullar
MADDE 34 – (1) Fakültede eğitimle ilgili konularda Eğitim Komisyonu ve eğitimle

ilgili olarak kurulan diğer komisyonlar Dekanlığa danışmanlık yapar ve önerilerde bulunur.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 35 – (1) 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık
Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü mad-
desinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cüm-
lesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Fakültede eğitim-öğretim süresi yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, 5 yıl,  azami 8 yıl-
dır. 10 uncu yarıyıl Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programına (VEHİP) ayrılmış-
tır.”

“(3) Azami eğitim-öğretim süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler için 2547 sayılı
Kanunun 44 ve 46 ncı maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır. İlgili maddelerde belirtilen
ek sınavlardan alınan notlar, ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sınavlar; ara (vize), yarıyıl sonu (final), bütünleme, mazeret, muafiyet, tek ders ve ek sınav-
lardan ibarettir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve devamındaki
tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Derslerden alınan notların değerlendirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır. Aynı
puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden
daha düşük bir puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.”

“Puan Harf Notu Katsayı Başarı Durumu
90-100 AA 4,00 Başarılı
80-89 BA 3,50 Başarılı
70-79 BB 3,00 Başarılı
65-69 CB 2,50 Başarılı
60-64 CC 2,00 Başarılı
50-59 DD 1,50 Başarısız
30-49 FD 1,00 Başarısız
0-29 FF 0,00 Başarısız

”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal  Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/9/2014 29115

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/7/2015 29415
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Tunceli Üniversitesinden:
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç  
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tunceli Üniversitesinde uygulanan yaz okulu

eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.  
Kapsam  
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tunceli Üniversitesinde yaz okulu öğretimi yapan;

fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarında uygulanacak hükümleri kapsar.  
Dayanak  
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci, 14 üncü ve ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Senato: Tunceli Üniversitesi Senatosunu,
b) Üniversite: Tunceli Üniversitesini,
c) Yaz okulu: Tunceli Üniversitesi fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarında uy-

gulanacak yaz okulu eğitim-öğretimini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Okulunun Amaçları, Uygulanacak Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yaz okulunun amaçları 
MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır:  
a) Öğrencilerin, yaz aylarında da eğitim-öğretim imkânlarından faydalanmalarını sağ-

layarak, Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini arttırmak.  
b) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edeme-

dikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri, yaz döneminde al-
malarına imkân sağlayarak, derslerdeki yığılmaları önlemek.  

c) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan, an-
cak yaz aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarından; ders, seminer, kurs ve benzeri
etkinlikler yoluyla yararlanmak.  

ç) Üstün başarılı öğrencilerin, üst yarıyıllardan ders alabilmelerini sağlamak.  
d) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin, Üniversitedeki eğitim-öğretim

imkânlarından faydalanmalarını sağlamak.  
e) Öğrencilere, notlarını yükseltme imkânı sağlamak.  
f) Yan dal ve çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin, programı izlemelerini kolay-

laştırmak.  
Yaz okulunun süresi  
MADDE 6 – (1) Yaz okulunda, açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında ya-

pılan toplam ders saati kadar ders yoğunlaştırılarak yapılır. Yaz okulunda alınan derslerin kre-
dileri; ön lisans/lisans programlarında belirtildiği gibidir. Yaz okulunun başlama, bitiş ve sınav
tarihleri Senato tarafından belirlenir. Yaz okulunda ara sınav ve genel sınav olmak üzere iki sı-
nav yapılır, mazeret ve bütünleme sınavları yapılmaz.  
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Yaz okuluna katılma  

MADDE 7 – (1) Başarı durumları ne olursa olsun, isteyen her öğrenci yaz okuluna ka-

tılabilir.  

(2) Yaz okuluna katılan öğrenciler için yaz okulunda geçen süre, normal eğitim-öğretim

süresinden sayılmaz.  

(3) Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenci, ek süre hakkı elde ettiği ders ya da

dersleri, yaz okulunda alarak mezuniyet için gerekli şartları sağlayabilir.  

(4) Azami öğrenim süresini tamamlamış olup, ek süre hakkı bulunmayan öğrenciler

yaz okuluna katılamazlar.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derslerin Açılması, Ders Alma Esasları, Devam ve Başarı Durumu

Yaz okulunda ders açılması 

MADDE 8 – (1) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı Senato

kararı ile belirlenir.  

(2) Yaz okulunda açılması öngörülen ön lisans ve lisans dersleri ile bu dersleri yürütecek

öğretim elemanları, dersleri veren birimler tarafından belirlenir ve ilgili fakülte/yüksekokul/

meslek yüksekokulu yönetim kuruluna sunulur. İlgili yönetim kurulu kararı yaz okulu başlan-

gıcından en az otuz gün önce öğrencilere duyurulur.  

(3) Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı elliden fazla ise, ön lisans ve lisans dersleri

için ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile bu dersler şubeler

halinde yürütülebilir. Zorunlu hallerde bu sayılar, ilgili yönetim kurulunca değiştirilebilir.  

(4) Yaz okulunda açılacak dersleri, normal ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte alırlar.  

Yaz okulunda ders alma esasları

MADDE 9 – (1) Bir öğrenci, yaz okulunda;  

a) Daha önce güz ve/veya bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri,  

b) Güz ve/veya bahar yarıyıllarında açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri,  

c) 10/8/2011 tarihli ve 28021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunceli Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şartları sağlamak

kaydıyla, bir üst yarıyıl/yıl derslerini,  

ç) Kayıtlı olduğu çift ana dal ve yan dal programında normal öğretim dönemlerinde

alamadığı dersleri, 

alabilir.  

(2) Genel Not Ortalamasına (GNO) bakılmaksızın öğrenci, notlarını yükseltmek için

daha önce başarmış olduğu dersleri tekrar alabilir. Bu durumda öğrencinin aldığı son not ge-

çerlidir.  

(3) Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, toplam on iki saati aşmamak üzere, en fazla üç

ders alabilir.  

(4) Yaz okulunda öğrenci, ön koşulunu sağlamadığı dersleri alamaz.  

(5) Yaz okulunda ders alan öğrenci, yaz okulu süresince aynı anda staj yapamaz.  

(6) Öğrenci, bitirme ödevi/bitirme projesi/bitirme tezi gibi bireysel çalışma gerektiren

dersleri yaz okulunda alamaz.  

19 Ağustos 2016 – Sayı : 29806                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95



Kayıt, diğer bir üniversiteden ders alma, derslere devam ve değerlendirme 
MADDE 10 – (1) Yaz okulunda açılacak derslere başvurular (ön kayıt), ilgili program/bö-

lüm başkanlığına yapılır.  
(2) Ön kayıt yapılan bir dersin, asgari öğrenci sayısını sağlayarak açılması halinde, ya-

pılan ön kayıtlar kesin kayda dönüşmüş olur.  
(3) Yaz okulunda, kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya çıkarma yapılamaz.  
(4) Yaz okulunda ders alan öğrencilere Tunceli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğ-

retim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  
(5) Öğrenciler yaz okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadır.  
(6) Yaz okulunda alınan dersler için elde edilen devam hakkı, normal eğitim-öğretim

dönemleri için geçerli değildir.  
(7) Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla, ilgili birimin ders eşdeğer-

liğine ilişkin uygun görüşü ve müdürlüğün/dekanlığın onayı ile Üniversitede açılamayan ders-
leri diğer üniversitelerin yaz okulundan alabilir. Diğer üniversitelerden alınan derslere ait başarı
notları, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra öğrenci transkriptine iş-
lenir.  

(8) Diğer üniversitelerin öğrencileri kendi üniversitelerinin izni ile Üniversitede açılan
yaz okulu derslerine kayıt yaptırabilirler.  

(9) İlişiği kesilmiş olan öğrenciler, yaz okulundan yararlanamaz.  
Yaz okulunun akademik takvimi  
MADDE 11 – (1) Yaz okulunun akademik takvimi, ilgili birimlerin önerileri doğrultu-

sunda, Senato tarafından belirlenerek genel akademik takvimle birlikte ilan edilir.  
Yaz okulunda alınan notlar  
MADDE 12 – (1) Yaz okulunda alınan notlar, öğrenci işleri kayıtlarında ve transkript-

lerde yaz okulu adı altında oluşturulan bölümde gösterilir.   
Öğrenim ücreti  
MADDE 13 – (1) Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptıracak öğrenciler; öğrenim

ücretlerini, ön kayıt esnasında ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öderler.  
(2) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına, ilgili mevzuat hükümlerine göre

ders ücreti ödenir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Tunceli Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato
kararları uygulanır.  

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 22/6/2015 tarihli ve 29394 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tun-

celi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük  
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme  
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tunceli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
750 GR TTYY DEMLİK SÜZEN POŞET ÇAY (BOLDEM) FİLTRE  

KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 7.000 Kg 750 gr TTYY Demlik Süzen Poşet Çay (Boldem) 

Filtre Kağıdı Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü 
ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.09.2016 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

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

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

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 7423/1-1 

—— • —— 
FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ 

ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.500 Kg. Fungal Alfa Amilaz ve 3.500 Kg. 

Ksilenaz Hemisellülaz, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 
2 - İhale 31.08.2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 
3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Pazarlama ve 

Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  
4 - Nihai teklifler en geç 31.08.2016 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Pazarlama ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 
7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel: (0312) 397 33 65 - 66            Faks: (0312) 397 33 74 - 71 
 7566/1-1 
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41 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

Satınalma Şube Müdürlüğü ihtiyacı 41 kalem muhtelif cins ve miktar büro mobilyası, Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine ve ek hususuna uygun 

olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, ek hususu ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının 

aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek 

şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 25/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7568/1-1 
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6 ADET JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 6 adet Jeneratör 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26.08.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7569/1-1 
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128 ADET ÖĞRENCİ FANTOM ÇALIŞMA ÜNİTİ SATIN ALINACAKTIR 
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden: 
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No: 2016/316390    128 ADET ÖĞRENCİ FANTOM ÇALIŞMA ÜNİTİ 
1. İdarenin: 
a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı  
b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR 
c) Telefon : 232 311 4272 - 4274 
ç) Faks Numarası : 232 311 4322 
d) Elektronik Posta Adresi : bapege@gmail.com.tr 
2. İhale Konusu malın 
a) Adı : 128 ADET ÖĞRENCİ FANTOM ÇALIŞMA ÜNİTİ 

Alımı 
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuar 

Cihazı Alımları 
c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bornova/İZMİR 
d) Teslim Tarihi : 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür. 
3.a) İhalenin yapılacağı 
    yer, tarih ve saat : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Şube Müdürlüğü - İhale Salonu  
İhale Tarihi - Saati : 01/09/2016 Perşembe günü - 10:00 
3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir 
belge. 

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
3.b.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 
3.c.1. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren 

yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 
3.c.2. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… 
model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren 
firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik 
şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman 
üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. 

4. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 
oluşan) en düşük olanıdır.  

5. Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 
5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
%1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli 
oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı 
teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli 
malı belgesini sunması zorunludur. 

6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Şube Müdürlüğü -İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir. 

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

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
11. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
12. Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 
usulü ile ihale edilecektir. 7541/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İhaleye Konu İş’in; 
Adı : İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi 

I. Etap 11183 Ada-5 ve 11185 Ada-7 Parsel Kat 
Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi 

Niteliği : İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; 
tapunun İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere 
Mahallesi, 11183 ada 5 Parsel ile 11185 ada 7 
parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar 
üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat 
Yapımı işi  

İhale Yöntemi : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. 
maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif 
Usulü” 

İşin Süresi : 600 gün 
Yeri ve Miktarı : 
 

İl İlçe Mahalle Ada No Parsel No Arsa Alanı (m2) 
Proje İnşaat 
Alanı (m2) 

İzmir Karabağlar Uzundere 11183 5   5.982,00 20.726,33 
İzmir Karabağlar Uzundere 11185 7   6.827,00 23.520,53 

İhale kapsamında ada-parsel m2 toplamı 12.809,00 44.246,86 
 
Asgari Şartlar : İdarece, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. 

maddesi kapsamında "Uzundere Kentsel 
Dönüşüm Alanında" yapılan uzlaşma görüşmeler 
neticesinde sözleşme imzalanan hak sahiplerine 
teslim edilecek olan ve Sözleşme eki Paylaşım 
Tablosu’nda belirtilmiş olan bağımsız bölümler; 
ihalede aranacak asgari şarttır. 

11183 ada 5 parsel ve 11185 ada 7 parsel Bağımsız Bölüm Sayıları: 
İdare Payı : 139 konut + 9 işyeri  = 148 bağımsız bölüm 
Yüklenici Payı : 141 konut + 24 işyeri  = 165 bağımsız bölüm 
Toplam : 280 konut + 33 işyeri  = 313 bağımsız bölüm  

Tahmin Edilen Bedel : 64.524.862,57 TL (KDV dahil) 
 (Altmışdörtmilyonbeşyüzyirmidörtbinsekizyüz 

altmışikiliraelliyedikuruş) 
Geçici Teminat Miktarı : 1.935.745,88 TL.  

 (Birmilyondokuzyüzotuzbeşbinyediyüzkırkbeş 
liraseksensekizkuruş) 

İhale Dosyası Satış Bedeli : 300,00- TL (Üçyüzlira) 
İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin  
Edileceği Adres / Yer : İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 

Kat:1/113 no’lu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 
Konak/İZMİR 

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin  
Edileceği Saat : Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai 

günlerinde 09.30 - 11.30 / 13.30 - 16.00 saatleri 
arası 
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İhale için son evrak verme 
tarihi ve saati : Tarih: 01.09.2016  
  Saat: 12:00 
İhale için evrak teslim adresi : İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 

Kat:1/113 nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 
Konak/İZMİR  

İhale tarihi (dış zarfların açılması)  
ve saati : Tarih: 01.09.2016 
  Saat: 14:00 
İhale salonu (dış zarfların açılacağı yer) 
Adresi : İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 

No: 309 Encümen Toplantı Odası  
  Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR 
Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması)  
Tarih ve saati : Tarih: 01.09.2016 
  Saat: 16:00 
İhale Komisyonu Toplantı Yeri : İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 
  Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 
  Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR 
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN; 
1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 1/113 nolu oda 
Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış 
olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir. 

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif 
verebilecektir.  

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.  

5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 
İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER: 
1. DIŞ ZARF 
1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, 
1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi, 
1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  
1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Ortak Girişim 

Beyannamesi,  
1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belge, 

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi, 
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1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat 
mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı 
makbuzu, 

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 
ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge, 

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 
ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge, 

1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil 
veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe 
uygun olarak düzenlenecek taahhütname, 

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler 
a) İsteklinin muhammen bedelin % 20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 
gösteren banka referans mektubu 

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri.  

c) İş hacmini gösteren belgeler:  
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  
1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu 
2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar 
1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler  
İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen veya mülkiyetinde bulunan arsalara yapılan ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olup, İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir. 

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında 

Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı 
gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.  

1.16 - İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari 
Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.  

1.17 - İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun 
olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.  

2. İÇ ZARF 
2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu 

konacaktır.  
2.2. İdare payı olarak kalacak bağımsız bölümler ihale için asgari şartı olarak 

belirlenmiştir. İstekliler asgari şartın üstüne Türk Lirası olarak nakit para teklifinde bulunacaktır. 
İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte 
olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması 
mecburidir.  

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir 
başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 
üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 7542/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Osmaniye İli, Merkez İlçesi, 708 ada, 26 parsel üzerindeki 725995 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen 1119 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip D&K Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 
Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Tayfun ÇALIŞKAN (Denetçi No: 16977, Oda Sicil 
No: 24346) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 14. İdare 
Mahkemesinin 12.05.2016 tarihli ve E.2013/1477-K.2016/1900 sayılı kararı ile “dava konusu 
işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Tayfun ÇALIŞKAN hakkında, 11.09.2013 tarihli ve 28762 
sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 10.08.2016 tarihli ve 18741 
sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7563/1/1-1 ————— 
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 47 pafta, 1477 ada, 27/1 parsel üzerindeki 617167 YİBF nolu 

yapının denetimini üstlenen 45 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sanat-Teknik Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’ nin şirket ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi 
Olcay Hasan NİĞDELİOĞLU (Denetçi No: 855, Oda Sicil No: 8096) tarafından, Bakanlığımız 
aleyhine açılmış olan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 29.06.2016 tarihli ve E.2015/2219-
K.2016/2066 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Olcay Hasan 
NİĞDELİOĞLU hakkında, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş 
olan geçici durdurma işlemi 11.08.2016 tarihli ve 188351 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 7563/2/1-1 —— • —— 
Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 
Sayı: 61097420/663.07/8449835 

İLAN TUTANAĞI 
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 25/07/2016 tarih ve7871873 sayılı tebligat 
Hakan ATEŞ - Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ Ortaokulu Öğretmeni 
"39553202784 T.C. kimlik numaralı Hakan ATEŞ’in Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

içerisinde yapılanan Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sosyal 
medya üzerinden propagandasını yaptığınız, finansal destek sağladığınız, doğrudan ya da dolaylı 
yardımda bulunmak suretiyle işbirliği içerisinde olduğunuza ilişkin 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunun 137 inci maddesi gereğince 19.07.2016 tarih ve 73860670/20-E.7688877 sayılı makam 
oluru ile açığa alındınız. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 
 7546/1-1 —— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
İvedik Mahallesi 44674 adanın kuzeyindeki park alanında trafo yerleri ayrılmasına ilişkin 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7574/1-1 ————— 
43137 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 7575/1-1 ————— 
43271 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 7576/1-1 ————— 
5924 ada 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği hakkındaki Belediyemiz İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü Planlama Şubesi İlan panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 7577/1-1 ————— 
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84220/31 nolu kesin parselasyon planı 

Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 
 

ADA / PARSEL MEVKİİ 
60513/20 YEŞİLEVLER 
60542/18 YEŞİLEVLER 

 7578/1-1 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Diş Hekimliği, Eğitim, 
Fen-Edebiyat, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri’nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim 
Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent 
kadrolarına başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme 
Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 
fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan 
diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 
dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 
Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 
 

Fakültesi Bölüm Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Diş 
Hekimliği - 

Diş Hastalıkları 
ve Tedavisi Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Diş 
Hastalıkları ve Tedavisi 
Anabilim Dalında almış 
olmak, bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim 

İlköğretim 
Eğitimi 

İlköğretim 
Matematik 

Eğitimi 
Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Atom ve 
Molekül Fiziği Anabilim 
Dalında almış olmak, bu 
alanda çalışmaları 
bulunmak. 

Yabancı Diller 
Eğitimi 

Arap Dili 
Eğitimi Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Kelam 
Anabilim Dalında almış 
olmak, Arap Dili alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Fen-
Edebiyat Tarih Yeniçağ Tarihi Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Yeniçağ 
Tarihi Anabilim Dalında 
almış olmak, bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Beyin ve Sinir 
Cerrahisi Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Nöroşirürji 
Anabilim Dalında almış 
olmak, bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Ortopedi ve 
Travmatoloji 

Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Ortopedi ve 
Travmatoloji Anabilim 
Dalında almış olmak, bu 
alanda çalışmalar yapmış 
olmak. 

Sağlık 
Bilimleri Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Sosyoloji 
Anabilim Dalında almış 
olmak, bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

 7559/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/140598 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ERDEMLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe MERSİN / ERDEMLİ 

Adresi 

ALATA MAHALLESİ NECİP FAZIL 

SOKAK ESKİ ERDEMLİ LİSESİ 

YANI ERDEMLİ / MERSİN 

Tel-Faks 0 (324) 515 10 25 - 0(324) 515 23 39  

Posta Kodu 33740 E-Mail erdemli33@meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı YILDIZ KOÇ  

Adresi 

BARBAROS MAHALLESİ 

ÖZCANLAR SOKAK NO: 25 

ERDEMLİ/MERSİN 

 

T.C. Kimlik No. 13438316278  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ERDEMLİ ŞOFÖRLER VE 

OTOMOBİLCİLER ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 133226  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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. 

 7570/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/140598 
2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  
3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ERDEMLİ İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe MERSİN / ERDEMLİ 

Adresi 

ALATA MAHALLESİ NECİP 
FAZIL SOKAK ESKİ 
ERDEMLİ LİSESİ YANI 
ERDEMLİ / MERSİN 

Tel-Faks 0 (324) 515 10 25 - 0 (324) 515 23 39  

Posta Kodu 33740 E-Mail erdemli33@meb.gov.tr
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 
Adı/Unvanı ZEKERİYA GÜN  

Adresi 
ALATA TABİYE MAHALLESİ 
KÖYPINAR CAD. NO: 201 KAT: 1 
ERDEMLİ / MERSİN 

 

T.C. Kimlik No. 25402998144  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

ERDEMLİ ŞOFÖRLER VE 
OTOMOBİLCİLER ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

126318  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 7571/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale kayıt numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin Şile Orman İşletme Müdürlüğü 

Adı Şile Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe İstanbul/Şile 

Adresi Kumbaba Mah. Uygur Cad. No: 11 Tel-Faks 0 216 711 22 27 - 0 216 712 23 25 

Posta Kodu 34980 E-Mail sileist@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Çetin AKARSU  

Adresi 
Ağva Merkez Mah. Ahmet Yesevi Sk. 
D Blok No.7 D.8 Ağva-Şile/İSTANBUL  

 

T.C. Kimlik No. 37036812932  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 7558/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 19 Ağustos 2016 – Sayı : 29806 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
 7583/1-1 



19 Ağustos 2016 – Sayı : 29806 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/9154 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

BAŞBAKANLIK 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU 
KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA-ÇANKAYA 

Adresi 
BİLKENT PLAZA B1 BLOK 
BİLKENT/ANKARA 

Tel-Faks (312)266 77 80 - (312) 266 01 34 

Posta Kodu  E-Mail mozcelik@toki.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Sentez İnş. Müh. Doğalgaz. Taah. Gıda 
ve Turizm. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti 

Mehmet Erdoğan 

Adresi 

Çetin Emeç Bulvarı 4. Cad. No: 3/3 
Çankaya/ANKARA 
Mehmet Paşa Mahallesi Ninni Sokak 
No:35/A  Sokullu/Çankaya/ANKARA 

Mehmet Paşa Mahallesi Ninni 
Sokak No:35/A  
Sokullu/Çankaya/ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

7610362530  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

181401  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl 
1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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. 

 7554/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/40499 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 
Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Horozluhan Mah. Ankara Cad.  
No: 151/D 

Tel-Faks 
0 332 224 27 00  
0 332 233 80 08 

Posta Kodu 42120 E-Mail bol03@kgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ali YETİŞ  

Adresi 
 

Musalla Bağları Mah. Gökler Sok.      
No: 2/12   Selçuklu/KONYA 

 

T.C. Kimlik No. 43423325916  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

- - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Konya Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

8612            Oda Sicil No:13793 - 

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 (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 7556/1/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/40499 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 
Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Horozluhan Mah. Ankara Cad. 
No:151  

Tel-Faks 
0 332 224 27 00  
0 332 233 80 08 

Posta Kodu 42120 E-Mail bol03@kgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ALSER İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ali YETİŞ 

Adresi 
 

Karatay Sanayi Mah. Ballıca Sok. No: 19 
Selçuklu/KONYA 

Musalla Bağları Mah. Gökler Sok. 
No: 2/12 Selçuklu/KONYA 

T.C. Kimlik No. - 43423325916 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

059 000 5580 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Konya Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

23415              Oda Sicil No: 16277 - 

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 (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil) 50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9098 Çayırhan-B Termik Santralinin İnşası Amacıyla Ankara İli, Nallıhan İlçesi Sınırları

İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9099 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar
2016/9100 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
2016/9104 Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınması ile Bazı Hizmetlerin

Evrensel Hizmet Kapsamından Çıkarılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması
Hakkında Karar

2016/9112 Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve
Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması
Hakkında Karar

2016/9114 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında
Karar

YÖNETMELİKLER
2016/8989 Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2016/9103 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı

Yönetmeliği (2015/758/AB)
— Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği
— Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Tunceli Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


