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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN

İÇTEN YANMALI MOTORLARDAN ÇIKAN GAZ VE PARÇACIK HALİNDEKİ

KİRLETİCİ EMİSYONLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ

TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (97/68/AT)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu

Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve

Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönet-

meliğinin (97/68/AT) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“ç) İç suyolu teknelerine yerleştirilecek motorlar için tip onayı belgesi konusunda iste-

nebilecek ilave ve özel bilgileri tamamlamak üzere Ek VII uyarlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4a)

numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4a) 10 uncu madde ve birinci fıkranın (a) bendinin (3g) ve (3h) numaralı alt bentlerinin

hükümlerine dokunmaksızın, üçüncü ülkelere ihracat için tasarlanan makina ve motorlar hariç

olmak üzere, bu makina ve motorlar sadece bu Yönetmeliğin şartlarını sağlıyor ve sadece motor

bu maddenin (a) bendinin (2), (3) ve (3a)’dan (3i)’ye kadar alt bentlerinde belirtilen kategorilere

uygun olarak onaylanıyorsa, makinaya yerleştirilmiş olsun veya olmasın her bir motor kate-

gorisi için aşağıda yer alan tarihlerden itibaren ancak belirtilen kategoriye uygun motorların

piyasaya arzına izin verilir.



Faz III A (sabit devirli motorlar hariç)

- H kategorisi: 1/1/2011

- I kategorisi: 1/1/2011

- J kategorisi: 1/1/2011

- K kategorisi: 1/1/2011

Faz III A İç suyolu teknesi motorları

- V1:1 kategorisi: 31/12/2009

- V1:2 kategorisi: 31/12/2009

- V1:3 kategorisi: 31/12/2009

- V1:4 kategorisi: 31/12/2009

- V2 kategorileri: 31/12/2009

Faz III A (sabit devirli motorlar)

- H kategorisi: 1/1/2011

- I kategorisi: 1/1/2011

- J kategorisi: 1/1/2012

- K kategorisi: 1/1/2011

Faz III A Demiryolu aracı motorları

RC A kategorisi: 31/12/2009

Faz III A lokomotif motorları

- RL A kategorisi: 31/12/2009

- RH A kategorisi: 31/12/2009

Faz III B (sabit devirli motorlar hariç)

- L kategorisi: 1/1/2011 (İsteğe bağlı uygulama)

- M kategorisi: 1/1/2012 (İsteğe bağlı uygulama)

- N kategorisi: 1/1/2012 (İsteğe bağlı uygulama)

- P kategorisi: 1/10/2018

Faz III B Demiryolu aracı motorları

- RC B kategorisi: 31/12/2011

Faz III B Lokomotif motorları

- R B kategorisi: 31/12/2011

Faz IV (sabit devirli motorlar hariç)

- Q kategorisi: 1/1/2019

- R kategorisi: 1/10/2019

Emisyon sınır değerlerinin bir fazı için verilen izin, sınır değerlerin bir sonraki fazının

zorunlu uygulamasından itibaren yürürlüğe girmesiyle sona erer. Ancak, sabit devirli motorlar

hariç Faz III A’daki H, I ve 56 kW üzerindeki J kategorisi motorlar ve isteğe bağlı olarak uy-

gulanan; sabit devirli motorlar hariç Faz III B’deki L, M ve N kategorisi motorlar için bir son-

raki faz, Faz IV’tür.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri ile 12 nci maddesinin (a)

bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin (b) bendinin (5) numaralı alt bendi; ordu

hizmetleri ve güvenlik kuvvetleri tarafından kullanılan motorlara, bu maddenin (a1) ve (b)

bentlerine uygun olarak muaf tutulan motorlara, esas olarak can kurtarma botlarının denize in-

dirilmesi ve geri alınması için tasarlanan makinalarda kullanılan motorlara, esas olarak kıyıdan

indirmeli teknelerin denize indirilmesi ve geri alınması için tasarlanan makinalarda kullanılan

motorlara uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe “Uygulama” başlıklı Geçici 3 üncü maddeden sonra

gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Emisyon geçişi

GEÇİCİ MADDE 3/A – (1) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4a) nu-

maralı alt bendinde yer alan, sabit devirli motorlar hariç Faz IIIA, Faz IIIB ve Faz IV uygulama

tarihleri için; 37 kW ≤ P < 56 kW arasındaki tip onaylı motorlar 1/10/2020 tarihine kadar Faz IIIA

olarak, 56 kW ≤ P < 130 kW arasındaki tip onaylı motorlar 1/10/2021 tarihine kadar Faz IIIA

veya Faz IIIB olarak ve 130 kW ≤ P ≤ 560 kW arasındaki tip onaylı motorlar 1/1/2021 tarihine

kadar Faz IIIA veya Faz IIIB olarak üretilerek piyasaya arz edilebilir ve anılan tarihlere kadar

üretilen makinalara takılabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tarihler; mevcut tip onaylı yeni imal edilecek araçlar, ak-

samlar, sistemler ve ayrı teknik ünitelere yönelik olarak ileri seviye güvenlik tedbirleri de dahil

karşılanması gereken şartların düzenlendiği 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanmış olan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013) ve uygulama mevzuatı kapsamındaki uygulama tarih-

lerini etkilemez ve herhangi bir şekilde bu tarihlerde değişiklik talebine konu yapılamaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/6/2007 26558

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/12/2009 27449 5. Mükerrer
2- 11/11/2010 27756
3- 11/6/2011 27961
4- 26/7/2013 28719
5- 26/6/2015 29398
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Faturayı (e-fatura dahil),”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Ödeme belgesi iki nüsha olarak bu Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı belgelerle

birlikte muhasebe birimine verilir. Kanıtlayıcı belgeler ödeme belgesinin birinci nüshasına bağ-

lanır, ödeme belgesinin ikinci nüshası ise muhasebe biriminde saklanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde,

8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde ve 11 inci maddesinin birinci fıkrasının

(b) bendinin son cümlesinde yer alan “Sayıştaya gönderilecek” ibareleri “birinci” olarak de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Toplu sözleşmenin bir nüshası ödeme emri belgesinin birinci nüshasına eklenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Mahkeme harç ve giderleri ile ilama bağlı borç ödemeleri

MADDE 25 – (1) Mahkeme harç ve giderleri, icra harçları ile ilama bağlı borçların

ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.

a) Mahkeme harçları ve giderlerine ilişkin ödemelerde;

1) Mahkeme, icra dairesi veya noterce düzenlenen alındı,

2) Alındı verilemeyen hallerde; davayı kovuşturan tarafından düzenlenip ilgili mahkeme

veya dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi (Örnek: 30) (Başka yerdeki mahkeme-

lerde yürütülen yargılamalarda davayı kovuşturan tarafından yapılan posta giderleri için bu

liste daire amirince onaylanır.),

3) Ödemenin Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile ilişkili olarak elektronik ortamda

gerçekleşmesi halinde; ödemeyi yapan idare, başvuru yapılan mahkeme veya icra dairesi, dosya

no, yapılan ödemenin çeşidi ve tutarı bilgilerini içeren UYAP Bilişim Sisteminden veya UYAP

Bilişim Sisteminin altyapısının kurulu olduğu yurt içinde yerleşik bankadan alınacak onaylı

liste,

b) İlama bağlı borçlar, mahkeme ve icra harçları ile davacıya veya vekiline yapılacak

vekalet ücreti ödemelerinde;

1) Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş

mahkeme ilamı,
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2) Yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına)

karar verilmeyen mahkeme ilamı,

3) Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir

hakkın tanınmasından dolayı doğan borçların ödenmesinde, mahkeme kararı yerine mevzuatı

gereği sulha yetkili makam veya merci kararı ve sulhname veya hakem kararı,

ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 7 nci maddesi ile 4904 sayılı Türkiye

İş Kurumu Kanununun 15 inci maddesi uyarınca satın alınan avukatlık hizmet bedellerinin

ödenmesinde; 37 nci maddede belirtilen belgeler ile ilgili makamın onayı aranır. Avukatlık hiz-

met bedellerinin ve öngörülen diğer masrafların ödenmesinde, ilgili mevzuat uyarınca farklı

belgeler istenmesi halinde bu belgeler de ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 45 – (1) Sosyal güvenlik kanunları uyarınca, ilgili mevzuat gereği hak sa-

hiplerine yapılacak emekli, yaşlılık, malullük, ölüm aylıkları ile ikramiye, toptan ödeme ve

benzeri diğer tüm istihkakların ödenmesinde; ödemelerin kişi sayısı, ödeme türü ve banka veya

bankalar itibarıyla gösterildiği onaylı icmal bordrosu ödeme belgesine bağlanır.

(2) Sağlık hizmeti sunucularına ve genel sağlık sigortalısına yapılacak ilaç, ilaç mahi-

yetinde olmayıp tedavi amacıyla kullanılan beslenme ürünleri, tıbbi malzeme bedelleri ile her

türlü sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesinde aranacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Eczanelere yapılacak ödemelerde;

1) 25/4/2017 tarihli ve 30048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürün-

lerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği kapsamında karekodlu ilaçlar

hariç olmak üzere, ilaç fiyat kupürlerinin ve barkot diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete,

2) Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste (Fatura üzerinde döküm yapıldığı

takdirde ayrıca liste düzenlenmez.),

3) Fatura,

4) Eczane itiraz değerlendirme komisyonu/eczane itiraz değerlendirme üst komisyonu

karar tutanakları,

ödeme belgesine bağlanır.

b) Genel sağlık sigortalısı tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine öden-

mesinde;

1) İlgili mevzuata göre gerekli ise hastanın sevkine ilişkin belge,

2) Tıbbi malzemeye ilişkin reçete ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullan-

ma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği kapsamında karekodlu ilaçlar hariç olmak üzere, ilaç fiyat

kupürlerinin ve barkot diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete,

3) İlgili mevzuatta fatura düzenlenmeyeceği belirtilen ödemeler hariç olmak üzere fatura,

ödeme belgesine bağlanır.
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4) Yurt dışından getirtilen ilaç bedellerinin ödenmesinde faturanın temin edilememesi

halinde fiyat kupürleri esas alınır. Bunlar yoksa Kurumca tespit edilen fiyatlar üzerinden ödeme

yapılır.

5) Kurumca yetkilendirilen kuruluşça katma değer vergisi ödenerek ithal edilen ilaç

bedellerinin genel sağlık sigortalısına ödenmesinde (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belir-

tilen belgelere ilave olarak ithal ilaç provizyon sisteminden alınan döküm listesi ile alındının

tasdikli bir örneği de ödeme belgesine bağlanır.

c) Resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde;

1) İlgili mevzuata göre gerekli ise hastanın sevkine ilişkin belge,

2) Fatura,

3) İlgili mevzuata göre gerekli ise yatan hastalar için hasta çıkış özeti (epikriz),

4) Sağlık kurum/kuruluşu itiraz değerlendirme komisyonu/sağlık kurum/kuruluşu itiraz

değerlendirme üst komisyonu karar tutanakları

ödeme belgesine bağlanır.

5) Yurt dışında yapılacak tedavilere ilişkin giderlerin ödenmesinde temin edilen belge-

lerin ve bunların tercümelerinin misyon şefliğinin veya ihtisas biriminin onayını taşıması ge-

rekir.

ç) Satış merkezi ve optisyenlik müesseselerine yapılacak ödemelerde;

1) İlgili mevzuata göre gerekli ise hastanın sevkine ilişkin belge,

2) 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönet-

meliği kapsamındaki malzemelere ilişkin reçete,

3) Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste (Fatura üzerinde döküm yapıldığı

takdirde ayrıca liste düzenlenmez.),

4) Fatura,

5) Görmeye yardımcı tıbbi malzeme itiraz değerlendirme komisyonu/ayakta tedavide

kullanılan tıbbi malzeme itiraz değerlendirme komisyonu karar tutanakları,

ödeme belgesine bağlanır.

(3) Sigortalılara yapılacak diğer sağlık giderlerinin ödenmesinde;

a) Geçici iş göremezlik ödeneği için;

1) İlgili mevzuatta gerekli ise, hastanın sevkine ilişkin belge,

2) İş Göremezlik Belgesi (Örnek No: 25),

b) Tedaviye ilişkin yol ve zaruri masraf karşılığı ödemelerinde;

1) İlgili mevzuatta gerekli ise, hasta sevkine ilişkin belge,

2) Yurt içi veya yurt dışı tedavi yolluklarının ödenmesinde; bulunduğu yer dışındaki

bir tedavi kurumuna sevk edildiğine veya yurt dışında tedavisinin gerekli olduğuna ilişkin belge

(18 yaş üstü kişilerin sevk edildikleri yerlere bir kimse refakatinde gitmesinin gerekli olduğu

hallerde ise bu durum ayrıca belge üzerinde gösterilir.),

3) Uçakla seyahat halinde bilet,

c) Maktu analık (doğum ve emzirme) ödemelerinde ilgili mevzuatında talep dilekçesi

istenmeyeceği belirtilen ödemeler hariç olmak üzere talep dilekçesi,

ödeme belgesine bağlanır.
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(4) Cenaze ödeneğinin sigortalının eşi, çocuğu, anası, babası veya kardeşleri dışında

gerçek veya tüzel kişilere ödenmesinde; fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici

cihazlara ait satış fişi ödeme belgesine bağlanır.

(5) İlgili mevzuat gereğince hekim veya sağlık kurulu raporuna göre ödeme yapılacağı

belirtilen hallerde rapor da ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yü-

rütür.

—— • ——
İstanbul Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2012 tarihli ve 28392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik

Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “İstanbul

Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim

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

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İGÜNSEM): İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/6/2007 26565

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 31/7/2009 27305

3- 3/11/2011 28104

4- 7/2/2014 28906
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b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“a) Üniversitede örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında, ger-

çekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden, küçük, orta ve büyük ölçekli sanayi, ticaret, ta-

rım, hayvancılık ve benzeri işletmeler ile kamu ve özel kuruluşların yararlanmalarını, üretim

ve verimlilik artışlarını sürekli eğitim programları yoluyla sağlamak,"

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ülke ekonomisine hizmet amacıyla, sanayi, ticaret, tarım ve hayvancılık gibi sek-

törlerdeki işletmelere ve talepte bulunan diğer kişi, kurum ve kuruluşlara mesleki ve teknik

eğitim ve üstü yeni bilgi ve teknolojileri sürekli eğitim programları aracılığı ile sunmak,”

“c) Sürekli eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak araştırma ve inceleme, proje yapmak veya

yaptırmak, Üniversitenin laboratuvar, kütüphane, akıllı sınıf, dershane, e-dershane ve diğer

eğitim imkânlarından yararlanmak,”

“d) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sürekli eğitim ile ilgili

ders, konferans ve seminerler verilmesini, sempozyum ve kongreler düzenlenmesini destekle-

mek ve katkıda bulunmak, öğrencilerin sürekli eğitimle ilgili konulara yönelmesini, tezler ha-

zırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Sürekli eğitim ile ilgili bir faaliyeti gerçekleştirmek veya bu eğitim

faaliyetini yürütmek üzere, Merkez Yönetim Kurulunca Üniversitenin ilgili birimlerinden se-

çilecek birer temsilci ile Merkez Müdürü ve bir Merkez Yönetim Kurulu üyesinden teşekkül

eden bir koordinasyon grubu oluşturulur. Koordinasyon grubunda görevlendirilen Merkez Yö-

netim Kurulu Üyesi aynı zamanda koordinasyon grubu başkanıdır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü

yürütür.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/8/2012 28392
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İstanbul Gedik Üniversitesinden:
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi Enerji Teknolo-

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

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ETUAM): İstanbul Gedik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Enerji bilim ve teknolojileri alanlarında uygulamaya yönelik araştırma çalışmaları

yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek, bu bağlamda;

1) Rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle gibi alternatif/yenilenebilir enerji kaynaklarının

kullanıldığı, çevre ile dost temiz enerji üretmeye yönelik yöntem, süreç ve teknoloji geliştirme

konularında araştırmalar yapmak, bunları uygulamaya aktarmak, bu konularda yapılan çalış-

malara katkı yapmak ve bu çalışmaları teşvik etmek,
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2) Kömür, petrol, doğalgaz, nükleer gibi konvansiyonel enerji kaynaklarının kullanı-

mında verimliliği artırmaya ve bu kaynakların kullanımı ile enerji üretimi yapan merkezlerin

çevreye muhtemel olumsuz etkilerini gidermeye/azaltmaya yönelik araştırma-geliştirme

(AR-GE) çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu konuda yeni yöntem, süreç ve teknolojiler ge-

liştirerek uygulamak,

3) Sanayide, endüstride ve binalarda enerji kullanım performanslarını saptamak, bu

araçlarda enerjinin etkin-verimli kullanımını sağlamaya ve enerji kaybını azaltmaya yönelik

ileri malzeme, yöntem ve teknolojileri geliştirmek,

faaliyetlerinde bulunmak.

b) Uygulamaya yönelik temel bilimler, mühendislik ve mimarlık araştırmalarını disip-

linler arası düzeyde gerçekleştirerek enerji teknolojisi konularında gelişmiş ürün, yöntem, süreç

ve teknolojileri ortaya çıkarmak amacıyla farklı bilim ve teknoloji alanlarını bir araya getiren

disiplinler arası, koordineli proje çalışmalarını yürütmek.

c) Enerji teknolojileri alanında öğretim elemanları yetiştirmek ve enerji problemlerine

karşı çözüm yolları üretmek.

ç) Enerji teknolojisinin geliştirilmesi yönünde sanayi, üniversite ve diğer araştırma ku-

rum ve kuruluşları ile iş birliği yapılmasını sağlamak ve bu bağlamda model, strateji, plan ve

proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası

faaliyetlerde bulunmak.

d) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin enerji teknolojileri AR-GE faa-

liyetlerine katkı sağlamak.

e) Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların kullanıcı ve uygulayıcılara akta-

rılmasına katkıda bulunmak.

f) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yöre ve Türkiye çapında potansiyellerinin tespitini

yapmak ve bunlardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik

araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak enerji üretimini teşvik etmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Enerji kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak,

yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.

b) Enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, ya-

pılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek.

c) Enerji teknolojileri alanlarında kullanılan kaynaklarla ilgili sorunları tespit etmek,

incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek. Yapılan ça-

lışmalarla ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sem-

pozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak.

ç) Enerji teknolojileri ve uygulamaları alanında, kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duy-

duğu araştırmaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyon sağlamak, konu

ile ilgili sorunlar hakkında araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz raporları

ve benzeri işler yapmak.
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d) Enerji bilim ve teknolojileri alanlarında bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi

için her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten,

proje, kitap, dergi ve benzeri eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesine yönelik yayınlar

yapmak.

e) Enerji teknolojileri ve kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri, endüstri ile birlikte

planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak.

f) Sürdürülebilir, yenilenebilir, yenilenemez enerji programları ve benzeri programlarda

çalışacak olanlar için eğitim ve sertifikasyon faaliyetlerini yürütmek, bu eğitim programları

sonunda sertifika vermek, bu bağlamda bina enerji yöneticisi sertifikasyon programı gibi prog-

ramları yürütmek, bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak ve gerekli

koordinasyonu sağlamak.

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle proje konularında iş birliği yapmak,

ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi imkânları oluşturmak.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre enerji teknolojileri, enerjinin etkin/ve-

rimli kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı konularında araştırma, danışmanlık,

proje, tasarım, üretim, onarım, bakım ve benzeri hizmetler sunmak.

h) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde bilim ve teknoloji

dergilerinde yayınlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

ı) Yenilenebilir enerji konusundaki mevcut teknolojilerin ülkeye kazandırılması için

çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek.

i) Merkez ile teknopark ve sanayi iş birliği çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynakları

ile ilgili sistem ve bileşenleri üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalan-

dırmak.

j) Kamu ve özel kuruluşların ülkeye yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelleri,

kullanılabilirlikleri, verimlilikleri gibi konularda gereksinim duyduğu araştırmaları ve uygu-

lamaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

k) Üniversite öğrencilerine bu konuda araştırma ve geliştirme bilincini kazandırmak,

Üniversitede yenilenebilir enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve kamuoyunu

yenilenebilir enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek.

l) Merkez ile diğer merkezler, enstitüler ve üniversiteler arası iş birliğini sağlamak,

ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak.

m) İstanbul Pendik ilçesi ve çevresindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması

ve bu kaynaklardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağla-

mak.

n) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla

Merkez arasında iş birliği geliştirmek.

o) Rektörlük ve Yönetim Kurulunca belirlenen diğer çalışmaları yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör

tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi

görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının dü-

zenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından öne-

receği en çok iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.

Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini vekil bı-

rakır. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli

olanından başlamak üzere birisi Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse

yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantının gündemini hazırlamak ve top-

lantılara başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

e) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

f) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri

etkinliklerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle iş

birliği yaparak, Merkezin amaçlarına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yar-

dımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler, Üni-

versitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev

süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi ta-

mamlamak için yeni üye görevlendirilir.
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(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla

alınır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili

eğitimi ve çalışmaları olan kişiler de görüş bildirmek amacı ile oy hakkı olmadan Yönetim Ku-

rulu toplantılarına katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda

kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak.

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak

ve görevlendirmeler için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, enerji konu-

sunda çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar ara-

sından istekleri halinde, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur.

Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi

tamamlamak için yeni üye görevlendirilir. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık

yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Demirbaş ve donanım

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

10 Haziran 2018 – Sayı : 30447                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim or-
ganlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yöne-

tim Kurulu Başkanını,
b) Danışma Kurulu: İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Danışma Kurulunu,
c) Genel Sekreter: İstinye Üniversitesi Genel Sekreterini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Merkez/İSÜSEM: İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
e) Üniversite: İstinye Üniversitesini,
f) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,
g) Yönetim Kurulu: İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü prog-

ramları haricinde eğitim programları düzenlemek Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslar-
arası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sürekli eğitim kapsamında genel katılıma açık eğitim programları düzenlemek.
b) Kamu ve özel sektör kuruluşlarına yönelik eğitim programları düzenlemek.
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c) Uzaktan öğretim yöntemi ile genel katılıma açık eğitim programları düzenlemek.
ç) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda,

seminerler, sempozyumlar, konferanslar, eğitim fuarları, zirve etkinlikleri ve her türlü akademik
ve bilimsel toplantıları planlamak ve düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak. 

d) Gerekli görülen yerlerde Merkeze bağlı şube açmak ve/veya kapatmak.
e) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulu

tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı çalı-

şanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Merkezde görevlendirilen tüm personel Müdüre
bağlı olarak çalışır. Süresi biten Müdür, Yönetim Kurulunun onayı ile yeniden görevlendirile-
bilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile süresi bitmeden görevden alınabilir. Müdür, görevi ba-
şında olmadığı zaman Yönetim Kurulu üyelerinden birisi kendisine vekâlet eder. 

(2) Müdürün önerisi üzerine gerekli sayıda müdür yardımcısı Rektör tarafından görev-
lendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını belirlemek, stratejik planını hazırla-

mak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak,
b) Merkeze bağlı personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yap-

mak,
c) Merkezin bütçe, ödenek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun

onayına sunmak,
ç) Geçmiş döneme ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına

sunmak,
d) Merkezin yıllık hedef ve çalışma programını yapmak, Yönetim Kurulunun olurunu

aldıktan sonra uygulamak,
e) Daha önce açılmış ya da yeni açılacak olan eğitim programlarının fizibilitesini ya-

parak, Yönetim Kurulunun görüşüne sunduktan ve olur aldıktan sonra uygulamak,
f) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve sekretaryasını yürütmek,
g) Başkan tarafından ve ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen görevleri yerine getir-

mek.
Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı olarak Rektör,

Genel Sekreter, Müdür ve Rektörün üç yıl için belirleyeceği iki öğretim elemanı olmak üzere
toplam beş üyeden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu, her akademik yarıyılda en az bir kez olacak şekilde, tercihen ayda
bir kez, önceden belirlenen gündem ile olağan toplantı yapar. Başkan, resen veya Müdürün ta-
lebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir. Yönetim Kurulu salt ço-
ğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Sürekli eğitim faaliyetleri ile ilgili idari/mali usul ve esasları belirlemek, iletişimi ve

uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezin, başka kişi ve kuruluşlarla yapacağı işbirliklerinin genel çerçevesini belir-

lemek, bu kapsamda hazırlanan sözleşmeleri onaylamak. 
c) Müdür tarafından önerilen daha önce açılmış ya da yeni açılacak olan eğitim prog-

ramlarının fizibilitesini onaylamak.
ç) Sürekli eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ve eğitmenlerin ders

saat ücretlerini belirlemek.
d) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi, yeniden görevlendirilmesi

veya görevden alınmasını karara bağlamak.
e) Yıllık çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.
f) Merkezin yıllık çalışmalarını eğitim, işletme, finans ve diğer yönlerden denetlemek/denet-

lettirmek.
g) Merkezin personel ihtiyacı ve bütçe önerisini karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, aşağıdaki esaslar çer-

çevesinde Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir: 
a) Danışma Kurulunda görev yapmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarındaki akademisyenlerden ya da Merkezin faaliyet alanında çalışan, tecrübesi olan,
gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek ve kendisine yapılan teklifi kabul eden kişiler Müdürün
önerisi ve Rektörün onayı ile seçilir. Danışma Kuruluna en fazla 15 üye seçilebilir. Danışma
Kurulu üyelerinin görev süresi 1 (bir) yıldır. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

b) Danışma Kurulu, gerektiğinde Rektörün daveti üzerine toplanır.
c) Danışma Kurulunun görevleri; Merkez ile bilimsel ve sosyal alanlarda ilişkileri sağ-

lamak, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Üniversitenin

mevcut insan kaynaklarından ve/veya yeni personel istihdam edilmek suretiyle karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sakarya Üniversitesinden:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül-

tesinde eğitim-öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğ-

renci kabul ve kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar, diploma ve ilişik kesmeye ilişkin hükümleri kap-
sar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri ko-

nularda yardımcı olması için Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Anabilim dalı: Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim da-

lını,
ç) Dekan: Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
d) Fakülte: Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Kurulunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Yönetim Ku-

rulunu,
g) Öğrenci: Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,
ğ) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığını,
h) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,
i) Staj/klinik uygulama: Üçüncü, dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden

fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve/veya hasta uygulamalarını,
j) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,
k) Yıl: Akademik yılı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt, Öğrenci Statüsü,

Geçişler ve Katkı Payı/Öğrenim Ücretine İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul ve kayıt şartları
MADDE 5 – (1) Fakülteye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ilkelere

göre öğrenci kabul edilir ve Rektörlük tarafından belirlenen günlerde kayıt yapılır. Öğrenci
adayı belirlenen süre içinde şahsen başvurarak kesin kaydını yaptırır. İstenen belgelerin aslı
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veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Öğrenimi sırasında mesleğini öğrenme-
sine veya icra etmesine engel teşkil edecek bir sağlık durumu ortaya çıkan öğrencilerden, Fa-
külte Yönetim Kurulu kararı ile sağlık kurulu raporu istenebilir. Bu raporun olumsuz olması
halinde durum, Üniversite Yönetim Kurulu veya Senato tarafından karara bağlanır. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. 

(2) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Ölçme, Seçme ve Yerleş-
tirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlarda sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları
iptal edilir.

(3) Kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
(4) Yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato

kararı ile belirlenir.
Öğrenci statüsü ve kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde gös-

terilen süre içerisinde öğrenci katkı paylarını yatırarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
Ders kayıtları öğrencinin sorumluluğunda olmakla birlikte, bu kayıtların geçerli olması için
akademik danışmanın onaylaması gerekir.

(2) Akademik takvimde belirtilen ders kayıtları süresi içerisinde ders kaydı yapmayan
öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders kayıtları süresi boyunca mazeretli olduklarını
belgelemeleri halinde Fakülte Kurulu kararı ile akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme
süresi içerisinde mazeretli ders kayıtlarını yapabilirler.

(3) Kayıt yenilenmeyen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Öğrenci kayıt yenileme-
diği dönem içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamaz. İlgili dönemdeki teorik ve pratik
derslerine, laboratuvar ve klinik uygulamalara katılamaz ve sınavlarına giremez.

(4) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Fakültede derslere dinleyici öğ-
renci veya özel öğrenci kabul edilmez. 

Yatay geçişler
MADDE 7 – (1) Diğer diş hekimliği fakültelerinden yapılacak olan yatay geçişler;

24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Ku-
rumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve yatay
geçişe ilişkin Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 8 – (1) Öğrencilerin her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payını/öğrenim ücretini akademik
takvimde belirlenen sürede ödemeleri gerekir. Katkı payını/öğrenim ücretini süresi içinde öde-
meyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

Kayıt dondurma
MADDE 9 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir ma-

zereti nedeniyle eğitim-öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelen-
dirmesi ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi durumunda, en fazla, üst üste ya da ara-
lıklı olarak iki yarıyıl için kaydı dondurulabilir. Ancak, sağlık raporu nedeniyle yapılacak kayıt
dondurma işlemlerinde bu süre şartı aranmaz. Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı ile ya-
rıyıl sınavlarının sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde
öğrenimine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim
süresinden sayılmaz. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim yılı ve süresi

MADDE 10 – (1) Fakülte, beş yıllık bir eğitim-öğretim süresini kapsar. Her yıl güz ve

bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(2) Fakültede eğitim-öğretim, yıl esasına göre örgün eğitim şeklinde yapılır ve sınıf

geçme sistemi uygulanır.

(3) Öğrenciler beş yıllık eğitim-öğretim süresini en fazla sekiz yılda tamamlamak zo-

rundadır. Bu süre içerisinde mezun olamayan öğrencilere; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü mad-

desi hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahil olmayan süreler şunlardır:

a) Fakülte ve/veya yüksekokullarda açılan bilimsel/mesleki hazırlık, yabancı dil veya

Türkçe hazırlık sınıfında geçirilen süreler.

b) Fakülte Yönetim Kurulunca izinli sayılan süreler.

(5) Normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahil olan süreler şunlardır:

a) Öğrencilerin lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu

veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar.

b) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında

geçirilen süreler. 

c) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca uzaklaştırma cezası uygulanan öğrencilerin uzak-

laştırıldıkları süreler.

ç) Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri

süreler, intibaklarının yapıldığı Fakülte Kurulu kararı ile kabul edilen süreler.

(6) Bir eğitim-öğretim yılı en az yirmi sekiz hafta ve en çok otuz iki haftadır ve her ya-

rıyıl en az on dört haftadır. Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(7) Klinik uygulamalar, akademik takvimin teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla ilgili

süresini aşabilir, gerekli görüldüğü durumlarda akademik takvimden daha önce başlatılıp daha

geç bitirilebilir.

(8) Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun

onayı ile yeniden düzenlenebilir.

(9) Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılmaz. Ancak

gerekli görülen hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile cumartesi ve/veya pazar günleri

de ders ve/veya sınav yapılabilir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim planları; Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun

onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uy-

gulanacak teorik ve pratik dersleri, klinik uygulamaları, alan çalışmalarını ve benzeri uygula-

maları kapsayan planlardır. Planlar derslerin başlamasından en az bir hafta önce Dekanlık ta-

rafından ilan edilir ve planlanan dersler yarıyıllık veya yıllık olarak düzenlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders kredisi toplamı

en az 60 AKTS’dir. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu

toplam ders kredisi ise en az 300 AKTS’dir.
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Eğitim-öğretimin kapsamı

MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim teorik ve pratik dersler, laboratuvar çalışmaları, prek-

linik uygulamaları, stajlar/klinik uygulama, poliklinik, saha çalışmaları, ödev ve projeler ile

seminer gibi uygulamalardan oluşur.

(2) Dersler, ders saatleri, kredileri ve derslerin AKTS kredileri, zorunlu veya seçmeli

olmaları Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Staj/klinik uygulama, bitirme/diploma projesi veya tez gibi çeşitli eğitim-öğretim

faaliyetlerinin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi gibi hususlara ilişkin esaslar Fakülte

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve gerektiğinde Senatonun onayına sunulur.

Akademik danışmanlık

MADDE 13 – (1) Yeni kayıt yaptıran her öğrenci için birinci yarıyıl derslerinin başla-

masından önce Dekan tarafından bir öğretim elemanı akademik danışman olarak görevlendirilir.

Öğretim elemanları birden fazla öğrenciye danışman olarak görevlendirilebilir.

(2) Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrencinin eğitim-öğretim çalışmaları ve

üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında yol gösterir ve yardımcı olur. Öğrencilerin kayıt yeni-

leme ve ders alma işlemleri akademik danışman gözetiminde yapılır. Danışmanlık hizmetlerinin

belirlenen esaslara göre yürütülmesinden Dekanlık sorumludur.

Öğretim dili

MADDE 14 – (1) 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyu-

lacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre Fakültede öğretim dili genel olarak

Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli dersler Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile kısmen

veya tamamen yabancı dille okutulabilir.

(2) Uluslararası öğrencilerden Türkçe dil seviyesi yetersiz olanlara yönelik zorunlu

Türkçe hazırlık programı uygulanır.

(3) Zorunlu Türkçe Hazırlık Programı, üniversite tarafından Senatoca belirlenen esaslar

çerçevesinde yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Devam, Sınavlar ve 

Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Dersler

MADDE 15 ‒ (1) Fakültede dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli

dersler, klinik öncesi uygulamalar ve staj/klinik uygulamalardan oluşur. Bunlara ilişkin esaslar

aşağıda belirtilmiştir:

a) Zorunlu dersler; Fakülte öğretim programında yer alan ve öğrencinin bir üst sınıfa

geçebilmesi için alması ve bu derslerden başarılı olması gereken derslerdir. Fakültede her öğ-

retim yılında uygulanan bütün zorunlu teorik, pratik ve klinik dersler bir sonraki yılın ön ko-

şuludur.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleridir.
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c) Seçmeli dersler; öğrenciye seçim hakkı tanınan programa bağlı veya isteğe bağlı seç-

meli derslerdir. Öğrenciler seçmeli dersleri ilgilerine ve akademik danışman önerilerine göre

ilan edilen listeden kendileri belirler. Belirlenen bu seçmeli dersler akademik danışmanlar ta-

rafından onaylanır.

ç) Klinik öncesi uygulamalar; mesleki klinik uygulamalar öncesinde öğrencinin el be-

cerisini geliştirmek ve yetkinlik kazandırmak için yapılan çalışmalardır.

d) Stajlar/klinik uygulamalar, zorunlu ders statüsündedir. Stajlar üçüncü, dördüncü ve

beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve/veya

hasta uygulamalarıdır. Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılında aynı anda birden fazla anabilim

dalında staj yapamazlar.

(2) Öğretim programlarında yer alan dersler ile programların yürütülmesine ilişkin diğer

esaslar Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Sınıf geçme

MADDE 16 – (1) Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Fakültede

verilen bütün zorunlu mesleki teorik, pratik dersler ve klinik uygulamalar bir önceki yılın ta-

mamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğrenimi için gerekli derslerdir. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci

bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı dersi/dersleri tekrar eder. Bununla birlikte ortak zorunlu

derslerden devamsızlıktan kalanlar, bir sonraki dönemde devam mecburiyeti aranarak kaldıkları

derslerin sınavlarına girmek zorundadır. Ancak devamsızlıktan kalmamak şartıyla ortak zorunlu

derslerden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçer ve devam mecburiyeti aranmadan be-

şinci yılın bahar döneminin sonuna kadar müteakip dönemlerde ilgili dersin sınavlarına girer-

ler.

Devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) öğrenciler teorik derslerin en az %70’ine, ilgili derslerin pratik ve

klinik uygulamalarının en az %80’ine devam etmek zorundadırlar. öğrencinin devam durumu

Dekanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre öğretim elemanları tarafından yapılan yok-

lamalarla belirlenir. 

(2) Teorik ve pratik dersler ile klinik uygulamalarda devamsız olan öğrenciler ilgili

derslerin/klinik uygulamaların yarıyıl/yıl sonu sınavlarına alınmaz ve o dersten/klinik uygula-

madan başarısız olmuş sayılır. öğrenciler devamsızlıktan kaldıkları derslerin/klinik uygula-

maların bütünleme sınavlarına da giremezler.

(3) Türkiye’yi temsilen uluslararası veya üniversiteyi temsilen ulusal veya uluslararası

bir organizasyonda görevlendirilen öğrenciler, görevlendirmenin veya organizasyonun devamı

süresince Fakülte Yönetim Kurulu tarafından izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık süresinin

hesabında dikkate alınmaz. 

(4) Sağlık raporu süresi devam süresinden sayılmaz. Raporlu olunan toplam süre ders-

lerin %30’unu, uygulama ve/veya laboratuvarların %20’sini aştığı takdirde devamsızlıktan ka-

lınır.

Sınavlar

MADDE 18 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl ve/veya yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı,

staj/klinik uygulama sonu sınavı, tek ders sınavı, muafiyet ve mazeret sınavlarından oluşur.

Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı ve/veya elektronik
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olarak yapılabilir. Bu sınavların türleri ve ağırlıkları Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun

onayı ile belirlenir. Bu sınavlar her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında önceden

ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Öğrenciler ilan edilen yer, gün ve saatte sınava girmek ve

istenildiğinde öğrenci kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. Dini ve milli bayramlar dışında

gerekli görülen hallerde cumartesi ve/veya pazar günleri ya da hafta içi öğle aralarında da sınav

yapılabilir. Sınavlarla ilgili esaslar şunlardır:

a) Ara sınavlar, yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sı-

navı olmak zorundadır. Bu sınav dışında proje, ödev, bitirme çalışması, laboratuvar gibi öğ-

rencinin becerilerine dayanan uygulamalar ve benzerlerinin yarıyıl içi değerlendirmeleri de ara

sınav yerine geçer. Ara sınav tarihi sorumlu öğretim üyesi/üyeleri tarafından en az bir hafta

öncesinden hem öğrencilere hem de Dekanlığa bildirilir. Aynı yarıyıl içinde programlanan ders-

lerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir. Ara sınavların toplam ağırlığı %40’tır.

Ara sınav dışındaki yarıyıl/yıl içi çalışmalarının başarı notuna katkısının oranı Fakülte Yönetim

Kurulu tarafından belirlenir. Ara sınava girmeyen öğrencinin mazereti Fakülte Yönetim Kurulu

tarafından kabul edilirse giremediği ara sınav için mazeret sınavı açılır.

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, yarıyıl veya yıl sonunda derslerin bitimini takiben yapılan

sınavdır. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için öğrencinin ilgili derse kayıt yap-

tırmış olması, teorik derslerin en az %70’ine ve pratik derslerin ise en az %80’ine devam etmiş

olması, her yarıyıl içinde açılacak en az bir ara sınava katılması ve ilgili dersin sorumlu öğretim

üyesi/üyeleri tarafından belirlenen gereklerini başarması zorunludur. Yarıyıl/yıl sonu sınavının

ağırlığı %60’tır. Yarıyıl/yıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. Ya-

rıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 60 puan alamayan öğrencilerin ara sı-

navdan aldığı not değerlendirmeye katılmaz. Yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları sınav bitimini ta-

kiben en geç beş iş günü içerisinde açıklanmak zorundadır.

c) Bütünleme sınavı, ilgili dersin yarıyıl/yıl sonu sınavı sonucunda başarısız olan öğ-

renciler için yapılan sınavdır. Bu sınava yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkına sahip olup da

sınava girmeyen, yarıyıl/yıl sonu sınavına girdiği halde başarısız olan öğrenciler girebilir. Ay-

rıca bu sınava staj/klinik uygulama süresi içinde yapmak zorunda olduğu iş ve pratik uygula-

mayı tamamlayan ancak staj/klinik uygulama sınavında başarısız olan dördüncü ve beşinci

sınıf öğrencileri ile staj/klinik uygulama telafisine kalıp belirlenen sürede telafisini tamamlayan

dördüncü sınıf öğrencileri girebilir.

ç) Staj/klinik uygulama  sonu sınavı, staj/klinik uygulama  süresi sonunda öğrencilerin

klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi için yapılan sınavdır. Staj/klinik uygulamalarda ana-

bilim dalınca ilan edilen iş ve uygulamaları eksiksiz yapan ve yine anabilim dalınca staj/klinik

uygulama başında bildirilen başarı kriterlerini sağlayan öğrenciler staj/klinik uygulama sonu

sınavına girebilir.

d) Tek ders sınavı, eğitim-öğretim yılı sonunda tek teorik, klinik öncesi uygulama veya

staj/klinik uygulama dersi kalan öğrenciler dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını

takip eden bir ay içinde Dekanlıkça açılacak sınavdır. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan

veya devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu durumda olan öğrenciler dersin açıldığı yıl

veya yarıyılda devamını aldıktan sonra sınav hakkını kullanırlar. Bu sınavlardan alınan not,

ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.
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e) Muafiyet sınavı, ilk yıl içinde Senato tarafından belirlenen dersler için açılır.

f) Mazeret sınavı, Senatoca kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katı-

lamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına giremeyen öğ-

renciler için ayrı bir mazeret sınavı açılmaz. Yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve staj/kli-

nik uygulama sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Öğrenci sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır.

Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi so-

nucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında ilgili mevzuat hükümlerine

göre işlem yapılır. Sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edi-

lenler o dersten FF notu ile başarısız olmuş sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine

göre işlem yapılır.

Notların değerlendirilmesi ve dereceleri

MADDE 19 – (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Öğrencilere aldıkları

her ders için gerekli sınav ve benzeri değerlendirmeler sonunda başarı notu olarak o dersin öğ-

retim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan birisi verilir:

Başarı Puanı Harf Notu Başarı Derecesi Katsayı

90-100 AA Pekiyi 4,00

85-89 BA İyi-Pekiyi 3,50

75-84 BB İyi 3,00

66-74 CB Orta-İyi 2,50

60-65 CC Geçer-Orta 2,00

00-59 FF Başarısız 0,00

(2) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış

sayılır. FF notu ise bu dersten başarılı olunmadığı, dersin tekrar edilmesi gerektiğini belirtir.

(3) FF sınırı 100 üzerinden 59 değerinin altında olamaz. Ayrıca diğer harf notları ve

anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) DZ (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye

verilir. Not ortalaması hesabında FF sayılır. Öğrenci DZ notu aldığı dersi tekrar eder.

b) İZ (Akademik İzinli) notu; akademik izin alan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler ders-

lere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders kaydı yaptıktan sonra aka-

demik izinli sayılan öğrencinin ilgili dönemdeki derslerden kaydı silinir.

c) YT (Yeterli) notu; Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile not or-

talamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.

ç) YZ (Yetersiz) notu; not ortalamasına katılmayan, kredisiz derslerden başarısız olan

öğrenciye verilir.

d) MU (Muaf) notu; Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla muafiyet hakkı tanınan dersin

notudur.

e) GM (Girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir.

(4) 100’lük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden Fakülteye yatay geçiş ile gelen

öğrencilerin notları birinci fıkradaki tabloya göre harf notuna çevrilir.
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Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 20 – (1) Bir dersteki başarı durumu ara sınav, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme

sınavının not ortalamalarının beraber değerlendirilmesi ile belirlenir.

(2) Bir dersin başarı notu yıl içerisinde yapılacak olan ara sınavların ağırlıklarına göre

elde edilecek olan notların %40’ı ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60’ının

toplanmasıyla elde edilen nottur. Bir dersten geçebilmek için başarı notu en az 60 puan veya

CC olmak zorundadır.

(3) Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için ara sınavların aritmetik ortalamalarına

bakılmaksızın yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavından en az 60 puan alması ve başarı harf

notunun CC olması gerekir.

Ağırlıklı not, yarıyıl/yıl sonu ağırlıklı not ortalaması, genel not ortalaması

MADDE 21 – (1) Ağırlıklı not; bir dersin kredisi ile o dersten alınan başarı notuna kar-

şılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilen sayıdır.

(2) Yarıyıl/yıl sonu ağırlıklı not ortalaması; yarıyıl/yıl içinde alınan tüm derslerin ağır-

lıklı not ortalaması toplamının o yarıyıl/yıl içindeki tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi

ile elde edilen sayıdır.

(3) Genel not ortalaması; tüm yarıyılda/yıllardaki derslerin ağırlıklı not ortalaması top-

lamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır. Genel not ortalaması

virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

Mezuniyet başarı notu

MADDE 22 – (1) Mezuniyet başarı notu, genel not ortalamasıdır. Bu notun en az 2,00

olması gerekir.

(2) Disiplin cezası almamış öğrencilerden programın sonunda genel not ortalaması 3,00-

3,49 olanlar şeref öğrencisi, 3,50-4,00 olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak mezun edilirler.

Bu öğrencilere diplomaları ile birlikte başarılarını gösteren bir belge verilir.

(3) Mezunların başarı sıralamasını belirlemede aşağıdaki şartlar aranır:

a) Disiplin cezası almamış olmak.

b) Yıl kaybetmemiş olmak.

c) Beşinci eğitim-öğretim yılında bütünlemeye kalmadan mezun olmaya hak kazanmış

olmak.

Sınavın geçerliliği ve sınav belgeleri

MADDE 23 – (1) Öğrenciler Fakülte tarafından ilan edilen yer, gün ve saatte sınava

girmek ve istenildiğinde öğrenci kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. Aksi halde sınavları

geçersiz sayılır.

(2) Sınav belgeleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından sınav bitiminden itibaren en

geç on beş gün içinde Dekanlığa teslim edilir.

(3) Sınav belgeleri Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre sınav giriş ta-

rihinden itibaren iki yıl süre ile Dekanlık tarafından saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 24 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilan tarihinden itibaren yedi iş

günü içinde yazılı olarak öğrenci tarafından Dekanlığa yapılması gerekir. Sınav sonuçlarına
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itiraz maddi hata bakımından yapılır. İtiraz dersi veren öğretim elemanının da içinde olduğu

üç kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilir ve herhangi bir maddi hata tespit edilirse öğ-

rencinin notunun düzeltilmesi Fakülte Yönetim Kurulu onayıyla yapılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Staj/Klinik Uygulamalar, Bitirme Tezi, Diploma, Mazeretler, 

İlişik Kesme ve Disipline İlişkin Esaslar

Staj/klinik uygulamalar

MADDE 25 – (1) Üçüncü sınıf öğrencilerinin belirlenen klinik, derslik, laboratuvar

gibi yerlerde gruplar halinde ve Dekanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak rotasyon halinde

gözlem ve/veya staj/klinik uygulama yapmaları gerekir.

(2) Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin belirlenen kliniklerde gruplar halinde De-

kanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak rotasyon halinde staj/klinik uygulama yapmaları ge-

rekir. Staj/klinik uygulama saatleri, süreleri ve staj/klinik uygulamalarla ilgili diğer düzenle-

meler Dekanlıkça belirlenir.

Staj/klinik uygulama yükümlülükleri

MADDE 26 – (1) Staj/klinik uygulamalarda, pratik uygulamaların ne şekilde olacağı,

başarı durumunun nasıl değerlendirileceği anabilim dalı tarafından ders yılı veya staj/klinik

uygulama dönemi başında öğrencilere duyurulur. Öğrenciler anabilim dalı tarafından belirlenen

sayıdaki iş ve pratik uygulamaları verilen sürede tamamlamakla yükümlüdürler.

(2) Staj/klinik uygulama süresinde anabilim dalınca belirlenen iş ve uygulamaları ta-

mamlayamayanlar staj/klinik uygulama sonu sınavına giremezler ve bu Yönetmelik hükümle-

rine göre staj/klinik uygulama telafisine veya staj/klinik uygulama tekrarına kalmış sayılırlar.

(3) Staj/klinik uygulamadan devamsız olanlar staj/klinik uygulama sonu sınavına gire-

mezler ve staj/klinik uygulama tekrarına kalmış sayılırlar.

Staj/klinik uygulama telafi ve tekrarları

MADDE 27 – (1) Dördüncü sınıf öğrencileri, anabilim dallarınca belirlenen sayıda iş

ve uygulamayı verilen sürede yapmak ve teslim etmek zorundadırlar.

(2) Staj/klinik uygulama süresi içinde yapmak zorunda olduğu iş ve pratik uygulama-

ların karşılığı puanın %75’ini tamamlayan ancak %100’ünü tamamlayamayan dördüncü sınıf

öğrencileri staj/klinik uygulama sınavına giremez. öğrenci eksik kalan iş ve pratik uygulama-

larını %50 fazlasıyla Dekanlık tarafından belirlenen esaslar dâhilinde ve belirlenen telafi ta-

rihlerinde bütünleme sınavından önce tamamlar. Bu tarihlerde eksik kalan pratik uygulamalarını

başarıyla tamamlayan öğrenciler bütünleme sınavına girmeye hak kazanır. Telafi süresi içinde

belirtilen sayıdaki iş ve pratik uygulamayı başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır

ve ilgili staj/klinik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar etmesi gerekir.

(3) Dördüncü sınıf öğrencileri, en fazla iki adet otuz altı gün süreli veya bir otuz altı

gün, iki on sekiz gün süreli veya dört on sekiz gün süreli staj/klinik uygulama telafisine kala-

bilir. Eğer öğrenci daha fazla sayıda staj/klinik uygulamadan başarısız olmuşsa, ilgili dönemde

herhangi bir staj/klinik uygulama tekrarı yapmadan bir sonraki eğitim-öğretim döneminde kal-

dığı staj/klinik uygulamaları tekrar etmek zorundadır.
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(4) Beşinci sınıf öğrencileri, anabilim dallarınca belirlenen sayıda iş ve uygulamayı ve-

rilen sürede yapmak ve teslim etmek zorundadırlar. Staj/klinik uygulama süresi içinde yapmak

zorunda olduğu iş ve pratik uygulamaların karşılığı puanın %100’ünü tamamlayamayan öğrenci

anabilim dalındaki staj/klinik uygulamadan başarısız sayılır ve o staj/klinik uygulamayı bir

sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. Beşinci sınıf öğrencilerine staj/klinik uygulama

telafi hakkı verilmez.

(5) Staj/klinik uygulama süresi içinde yapmak zorunda olduğu iş ve pratik uygulamaları

tamamlayan ancak staj/klinik uygulama sınavında başarısız olan dördüncü ve beşinci sınıf öğ-

rencileri Dekanlık tarafından ilan edilen akademik takvim içerisindeki ilgili staj/klinik uygu-

lamanın bütünleme sınavına girmeye hak kazanır.

(6) Staj/klinik uygulama telafi ve tekrarları ilgili eğitim-öğretim döneminde Dekanlık

tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

Bitirme tezi

MADDE 28 – (1) Fakülteden mezun olmak için öğrenciler bitirme tezi hazırlamak zo-

rundadır. Bitirme tezinin niteliği, öğrencinin öğrenimi ile ilgili bir konuda teorik ve/veya uy-

gulamalı çalışmalar yaparak elde ettiği sonuçları yeterli şekilde ifade edebildiğini gösterir dü-

zeyde olması gerekir.

(2) Dekanlıkça öğrencinin bitirme tezini yönetecek danışman bir öğretim üyesi görev-

lendirilir. Tez konusu tez danışmanınca belirlenir. Tez danışmanı tarafından yeterli görülen bi-

tirme tezi Dekanlıkça belirlenen üç kişilik jüri önünde savunulur. Tezin yetersiz veya başarısız

bulunması halinde öğrenci gerekli düzeltmeleri yapmak veya yeniden tez hazırlamak zorun-

dadır.

Diploma

MADDE 29 – (1) Diploma verilebilmesi için öğrencinin alması gereken dersleri başarı

ile tamamlamış ve en az 2,00 genel not ortalamasını sağlamış olması ve 300 AKTS kredisini

tamamlaması gerekir.

(2) Diş hekimliği programına kayıtlı öğrencilerden ilk iki yıldaki bütün derslerin sı-

navlarını başaranlara, öğrenimlerine devam etmemeleri halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayama-

yanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilir.

(3) Beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği

diploması ve diş hekimi unvanı verilir.

(4) Başka bir üniversiteden nakil yoluyla veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

(ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucuna göre Fakülteye kayıt yaptıran öğrencinin Fakülte

diploması alabilmesi için ilgili programa en az bir eğitim-öğretim yılı devam etmesi gerekir.

(5) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan

öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince

almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bil-

gilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.
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(6) Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde ulusal bir gazeteye kayıp ilanı

verme koşuluyla, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Mazeretler

MADDE 30 – (1) Mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına katılamayan öğrenciler,

ara sınav tarihinden sonraki beş iş günü içinde, haklı ve geçerli mazeretlerini gösteren belge-

lerini eklemek suretiyle, Dekanlığa yazılı olarak başvurmak zorundadır. 

(2) Mazeretli ve raporlu öğrenciler, mazeretli veya raporlu sayıldıkları tarihlerde hiçbir

sınava katılamazlar, katılsalar bile sınav sonucu geçerli sayılmaz.

Üniversiteden ilişik kesme

MADDE 31 – (1) Aşağıdaki hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almış olmak.

c) Sağlık nedeniyle öğrenime devam edilemeyeceğinin sağlık raporu ile belgelendiril-

miş olması ve sağlık raporu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olmak.

ç) Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sekiz yarıyıl

üst üste katkı payını ödememiş ve kayıt yenilememiş olmak.

d) Azami eğitim-öğretim süresini doldurup açılan ek sınavlardan başarısız olmak veya

yeterli diğer şartları sağlayamamak.

Disiplin

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Ders Muafiyeti ve İntibaklar

Ders muafiyeti ve intibaklar

MADDE 33 – (1) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim

kurumundan almış ve başarmış olduğu tüm derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir.

Muafiyet talebi için öğrencinin, Fakülteye kayıt yaptırdığı yarıyılda, eğitim-öğretim yarıyılının

derslerinin başlayacağı tarihten yedi iş günü öncesine kadar muafiyet isteğini içeren bir dilekçe

ve durumu gösterir belgelerin onaylı suretleri ile Dekanlığa başvurması gerekir. Muafiyet talebi

Fakülte Kurulunca, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak

üzere beş iş günü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır. 

(2) Ortak zorunlu yabancı dil dersi ile Rektörlük tarafından yürütülen temel bilişim

derslerinden her eğitim-öğretim yılının başında bir muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavda uygu-

lanacak esaslar Senato tarafından belirlenir. 

(3) öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerden muaf sayıla-

bilmeleri için, muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun en az 60,00 veya

karşılığı olması gerekir. 
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(4) öğrencinin hangi sınıfa intibakının yapılacağı; bulunduğu sınıfta okutulan zorunlu

derslerin tümünden muaf olması halinde bir üst sınıfa muafiyeti Fakülte Kurulunca kararlaştı-

rılır. Bu işlemler sonucu kabul edilen eşdeğer süre, normal ve azami öğretim süre hesabında

dikkate alınır. 

(5) Muafiyeti yapılan öğrencinin Fakülte Kurulu kararından sonraki beş gün içerisinde

ders ön kaydını yaptırması gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 34 – (1) Öğrenciler, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her

türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur.

Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğ-

rencilerden tazmin edilir. 

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi, Fakültenin ve diş hekimliği

mesleğinin preklinik ve klinik şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması gerekir.

Aksi halde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Öğrenci değişim programları

MADDE 36 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle yapılacak değişim program-

ları ile Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre

yürütülür.

Ortak lisans programı 

MADDE 37 – (1) üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında ulusal/ulus-

lararası ortak lisans programları açılabilir.

(2) Ortak lisans programları ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen

esaslara göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 38 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği

daimi adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır veya fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış

sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa di-

lekçe ile bildirmeyen veya yanlış ya da eksik adres bildirenlerin Fakültede mevcut adreslerine

yapılan tebligat geçerli kabul edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(NO: 2018/2)

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım-

larda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in

2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS): Teşvik

Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı,

ı) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel

Müdürlüğünü,

i) Kullanıcı: Yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için bu Tebliğ kapsamındaki

yatırımcıdan istenecek bilgileri, E-TUYS aracılığıyla yatırımcı adına Genel Müdürlüğe bildir-

mek üzere yetkilendirilmiş kişileri,

j) Kullanım kılavuzu: E-TUYS üzerinden yatırım teşvik belgesine ilişkin her türlü iş

ve işlemin kullanıcılar tarafından nasıl gerçekleştirileceğini tanımlayan ve Bakanlık internet

sayfasında yer alan dokümanı,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına “şubeleri” ibaresinden

sonra gelmek üzere “kullanıcı aracılığıyla Bakanlık internet sayfası vasıtasıyla elektronik or-

tamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Teşvik belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlem için kullanıcılar tarafından

E-TUYS aracılığıyla Bakanlığa müracaat edilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“Teşvik belgesi müracaat şekli ve müracaatta aranacak belgeler

MADDE 6 – (1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS

uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin E-TUYS

üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekir.

a) Dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait

EK-9’da belirtilen hesaba yatırıldığına dair belge.

b) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca
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Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borç-

larının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapı-

landırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı

veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı.

c) 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki De-

ğerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı”

veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım

konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.

ç) Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak

ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve EK-2’de be-

lirtilen bilgi ve belgeler.

d) Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik

analizlerin yanında 10 uncu maddede belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik

eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu.

e) Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel

Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

(2) Teşvik belgesi ile ilgili iş ve işlemler için kullanıcılar tarafından e-imza uygulaması

çerçevesinde E-TUYS üzerinden yüklenen evrakların Bakanlığa ayrıca ibrazı aranmaz. Kulla-

nıcılar tarafından e-imza uygulaması kapsamında E-TUYS’a yüklenen her türlü belge ve/veya

evrakın eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, müracaat

tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yatırımcıya aittir.

(3) E-TUYS’ta kayıtlı teşvik belgesi Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla

elektronik ortamda paylaşılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten

kaldırılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan “yatırım bilgi formunda yer alan ve” ibaresi yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“İthal ve yerli makine ve teçhizat listesine ilişkin işlemler ile diğer harcamaların

E-TUYS’a girilmesi

MADDE 16 – (1) Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek ithal ve yerli

makine ve teçhizat teminlerinde, alımı gerçekleştirilecek her bir makine ve teçhizat için alım

yapılmadan önce kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden kullanım kılavuzunda belirtilen şe-

kilde işlem başlatılması gerekir.

(2) Teşvik belgesi kapsamı ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerine ilişkin değişiklik

talepleri için Bakanlığa müracaat edilir. Ancak, ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde

her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın

üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.
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(3) İthal ve yerli makine ve teçhizat alımları dışında kalan yatırım dönemine ait her

türlü yatırım harcamasının (bina-inşaat, arsa-arazi, yardımcı makine ve teçhizat vb.), gerçek-

leşmesini müteakip kullanıcılar tarafından E-TUYS üzerinden kullanım kılavuzunda belirtilen

şekilde kaydı gerçekleştirilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teşvik bel-

gesini düzenleyen merci” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “teşvik

belgesini düzenleyen mercie” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde ve “İlgili mercii” ibaresi “Genel

Müdürlük” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki

fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Yatırımcı bilgilerinde (unvan, vergi dairesi, iletişim bilgileri ile diğer bilgiler) de-

ğişiklik yapılması durumunda Bakanlığa müracaat olmaksızın yatırımcı adına kullanıcı söz ko-

nusu değişiklikleri E-TUYS’ta günceller.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teşvik bel-

gesinin düzenlendiği mercie” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teşvik bel-

gesi müracaatını değerlendiren mercie” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fık-

rasında yer alan “yatırım bilgi formuna” ibaresi “bilgilere” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada

yer alan “Değişikliğin ilgili yerel birim tarafından yapılabilmesi için Genel Müdürlüğün uygun

görüşünün alınması gerekir.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “teşvik bel-

gesini düzenleyen ilgili merci” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde değiştirilmiş, dokuzuncu

fıkrasında yer alan “ilgili mercie” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiş ve onbirinci fık-

rasında yer alan “veya ilgili mercie” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkra-

ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Kullanıcı tarafından, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde,

yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alan-

ların doldurulması ve EK-5’de belirtilen bilgi ve belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik or-

tamda yüklenmesi suretiyle Bakanlığa müracaat edilir.

(2) Genel Müdürlük, yatırımların tamamlama ekspertizi için Kalkınma Ajanslarını, oda-

ları veya yatırımın bulunduğu il valiliğini görevlendirebilir. Ayrıca, Genel Müdürlükçe uygun

görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak

üzere tamamlama vizesi işlemleri, EK-5’de yer alan bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli

mali müşavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir. Ancak,

Genel Müdürlük gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya yetkilidir.

(3) Ekspertiz işlemlerinin Genel Müdürlükçe yapılacak olması halinde, yatırım mahal-

linde ekspertiz yapmak üzere Genel Müdürlükten en az iki, en fazla üç personel görevlendirilir.

Genel Müdürlük tarafından Kalkınma Ajansları, odalar veya yatırımın bulunduğu il valiliğinin
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görevlendirilmesi halinde; tamamlama ekspertizi, görevlendirilen mercinin kadrolu iki perso-

neli ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavir tarafından yapılır ve EK-7’de

yer alan yatırım tamamlama ekspertiz raporu müştereken hazırlanarak bir ay içerisinde Genel

Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe sonuçlandırılan tamamlama vizesi işlemleri ile ilgili

olarak yatırımcıya ve ekspertiz işlemini yapan mercie bilgi verilir.”

“(5) Daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere,

ekspertiz işlemleri için görevlendirilecek personelin her birine ödenecek ekspertiz ücreti yüz

Türk Lirasıdır. Bu görevlendirmelerde ekspertiz ücreti, yol ve konaklama giderleri yatırımcı

tarafından karşılanır. Tamamlama ekspertizi için görevlendirilen merciler tarafından yatırım-

cılardan, başka hiçbir ad altında ilave ücret talep edilemez.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yerel bi-

rimler” ibaresi “Kalkınma Ajansları” şeklinde değiştirilmiş ve “bankalar” ibaresi yürürlükten

kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “yerel birimler ile görev verilen diğer kuruluşların” iba-

resi “görev verilen kuruluşların” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“E-TUYS uygulaması kapsamı

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan müra-

caatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine, bu maddeyi ihdas eden Tebliğden önceki tebliğ

hükümleri uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin EK-1, EK-3, EK-4 ve EK-6 numaralı ekleri yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Tebliğin EK-5’inin (1), (2), (3), (4), (7), (12) ve (14) numaralı sı-

raları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Bu Tebliğ 2/7/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/6/2012 28329

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 10/4/2014 28968

2- 8/5/2014 28994

3- 25/9/2014 29130

4- 28/4/2016 29697

5- 25/6/2016 29753

6- 27/8/2016 29814

7- 26/7/2017 30135

8- 1/6/2018 30438
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DÜZ KIVIRMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 12 adet Düz Kıvırma Makinesi 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 02.07.2018 tarihi saat 14.30’a 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 14.30’da 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.

 4853/1-1 

—— • —— 
T.T.K. İHTİYACI OLARAK 7 KALEM KONVEYÖR BAND TEMİNİ 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE  

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125  

ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 94 – 259 47 77  

  Faks: 0.(372)- 253 12 73-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satinalma@taskomuru.gov.tr  
2 - İhale konusu işin nev’i Sıra 

no:  

Malzemenin Cinsi Miktarı/ Metre 

 a) Niteliği, türü ve miktarı 1- 24‖ Konveyör Bant (TS EN 22721) 250 

2- 27‖ Konveyör Bant (TS EN 22721) 500 

3- 30" Konveyör Bant (TS EN 22721) 750 

4- 36‖ Konveyör Bant (TS EN 22721) 2.500 

5- 42‖ Konveyör Bant (TS EN 22721) 600 

6- 30" Çelik Örgülü Konveyör Bant 250 

7- 36" Çelik Örgülü Konveyör Bant  250 
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b) Teslim yeri : Konveyör bandlarının teslim yeri ilgili Müesseselerin 

Ambar Stok Sahasıdır. 

c) Teslim tarihi  : Çelik örgülü Konveyör band teslim süresi: 120 gün Tekstil 

örgülü Konveyör band teslim süresi: 90 gün 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 02/07/2018 Pazartesi – Saat 15:00 

c) Dosya no : 1812022 

d) İhale kayıt no : 2018/276776 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

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

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 

listesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2Tekstil örgülü Konveyör bantları için yapılacak deneyler TS EN ISO 22721 

standardına ve EN ISO 14973 class C1’de belirtilen bant özelliklerine ve bu standartlara atıf 

yapılan diğer standartlara göre firma laboratuvarında Kurumumuz elemanları nezaretinde 

yapılacaktır. Firma laboratuvarında yapılması mümkün olmayan testler yine Kurumumuz 

elemanları nezaretinde alınan numuneler üzerinde TÜRKAK tarafından akredite olmuş bir 

laboratuvarda yapılacaktır. Yapılacak tüm testlerin bedeli firmaca karşılanacaktır. 

Firmalar TS EN ISO 22721-V standardına ve TS EN 14973 class C1’de belirtilen bant 

özelliklerini karşıladığına dair TÜRKAK’tan akredite olmuş bir kuruluş yada laboratuvardan 

aldıkları belgeyi teklifle birlikte vereceklerdir. Ayrıca üretici firmaya ait TÜRKAK onaylı TS EN 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası vereceklerdir. 
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4.3- Çelik örgülü bantlar için Firmalar teklifleri ile beraber TS EN ISO 15236-1 

standardına Uygunluk Belgesi vereceklerdir. Ayrıca üretici firmaya ait TÜRKAK onaylı TS EN 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası vereceklerdir. 

4.4- Konveyör bandının teslim yeri ilgili Müesseselerin Ambar Stok Sahasıdır. 

4.5- Firmalar teklifleri ile birlikte 2 takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 

4.6- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL.) olacaktır.  

4.7- Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine 

başlanabilmesi için firmalar Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma 

Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, 

faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir 

5 - Teklifler en geç 02/07/2018 Pazartesi Saat 15:00 kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

6 - İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir. Yerli malı teklif eden yerli istekliye 

%15 fiyat avantajı uygulanacaktır. 

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

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

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

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

olmalıdır. 

9 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

10 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  

11 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

12 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. ―İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. 

13 - Teklifler en geç 02/07/2018 Pazartesi Saat 15:00 kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

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

maddeler uygulanır. 

14.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 5107/1-1 
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TRAKSİYONER ALSZ AKÜMÜLATÖR BATARYALARI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: TRAKSİYONER ALSZ AKÜMÜLATÖR BATARYALARI 4734 sayılı 

kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2018/283292 

Dosya no  : 1822059 

1 - İdarenin :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel    : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Traksiyoner AlSz Akümülatör Bataryaları: 35 takım 

b) Teslim yeri  : Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi İş Sahası 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip; 

  1. Parti Teslimat: Siparişe takiben 150 iş gününde 20 

takım, 

  2. Parti Teslimat: 1. parti teslimatı takiben 60 iş gününde 

15 takım olarak teslimat yapılacaktır. 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125    ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 25/06/2018 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  

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

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1.- Akümülatör bataryaları için ATEX teçhizat direktifine göre Avrupa Konseyince 

onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup 1 (Metan) içeren ortamlara 

uygunluk sertifikası teslimatla birlikte sunulacaktır. Bataryalar, ATEX Grup 1 (Metan) içeren 

ortamlara uygun sertifikalı hücrelerden oluşacaktır. Sertifikalar; hücreler için ATEX teçhizat 

direktifi Ek-3 AB (94/9/AT için, AT) Tip İncelemesi Modülüne göre, bu hücreler kullanılarak 

imal edilecek bataryalar için ise ATEX teçhizat direktifi Ek-9 Modül G: Birim doğrulamasını esas 

alan uygunluk kapsamında teslim edilen her üniteyi (seri no. ile) içerecek şekilde olacaktır. 

Hücrelere ilişkin ATEX sertifikası İdari Şartname 7.3 maddesine uygun olarak, bataryaların ise 

Birim Doğrulama Modülüne göre düzenlenecek sertifikalarının asılları teslimatla sunulacaktır. 

ATEX sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden 

doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı eklenecektir. Kurumumuzca 

yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini 

gösteren ek belge olarak sayılacaktır. 

4.2.2.-Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

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

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

adresinde görülebilir ve şartnameler 150.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 25/06/2018 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 5106/1-1 
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HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale 

usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/ 

MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası  : (236) 613 23 26 (4 hat)      

  Fax 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale 

Kayıt No Dosya No 

İhale Tarih 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

1- 

ELİ Müdürlüğü Trijen Tesisini 

montaj, devreye alma, tamir bakım 

ve komple çalıştırma hizmet alım işi. 

2018-289177 2018-924 
19.06.2018 

14:00 
6 ay 

 

b) Yapılacağı yer  : ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi  : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü  : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer  : ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111      45500 Soma/MANİSA, 

adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL karşılığı aynı adresten 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 5097/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İlkadım Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede 

Mahallesi, 7947 ada,1 nolu 2379,75 m2 lik parsel ve bu parsel üzerinde bulunan bürüt 3588 m2 lik 

bina (Bahçelievler Mah. Şehit Mehmet Sandıkçı Sk. No: 1 İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası 

ve yeri) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI 

TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile satılacaktır. 

2 - Taşınmazın satış bedeli 10.500.000,00 TL (On Milyon Beş Yüz Bin Türk Lira) olup, 

geçici teminatı 315.000,00 TL (Üç Yüz On Beş Bin Türk Lira)’dır. 

İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliği 

gününden itibaren 15 gün içinde; gerekli vergiler ve ihale bedelinin tamamını İlkadım 

Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılmaması durumunda geçici teminat irat 

kaydedilerek ihale fesih edilecektir.  

3 - İhale 04/07/2018 Çarşamba günü saat 11:00’da İlkadım Belediye Binası Encümen 

toplantı salonunda (Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 73 55020 İlkadım/SAMSUN) yapılacak 

olup, teklifler 03/07/2018 Salı mesai bitimine kadar İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası 

Emlak İstimlak Müdürlüğüne (Bahçelievler Mahallesi Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: 1 55070 

İlkadım/SAMSUN) teslim edilecektir. 

4 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler: 

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus İdaresi’nden alınacak) 

B) Tebligat için adres göstermesi, 

a- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c- Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

C) Geçici Teminatını vermesi, (2. maddede belirtilen oranda) 

D) İmza sirkülerini vermesi, 

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,  

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, 

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, 

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı, 

5 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde 

incelenebilir. İhale şartnamesi 250,00 TL bedel karşılında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 

(İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası - Bahçelievler Mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak 

No: 1 55070 İlkadım/SAMSUN) temin edilebilir. 

6 - Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

 5023/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Öz Oil Petrol Rafineri Madencilik İnşaat Tic. San. A.Ş.’nin Diyarbakır, Elazığ illerinde 

yapmış bulunduğu L43-b3, b4 no’lu paftalara isabet eden petrol arama ruhsatı başvurusundan, 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince 

vazgeçmiş sayıldığı, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci 

fıkrası gereğince ilan olunur. 5125/1-1 

————— 

Era Enerji Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd.’nin M33-d4 no’lu paftada petrol 

arama ruhsatı almak için yapmış bulunduğu müracaatından 30.05.2018 tarihli dilekçesiyle feragat 

ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince 

ilan olunur. 5126/1-1 

—— • —— 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16.05.2018 tarihli toplantısında, Şanlıurfa ili 

nüfusuna kayıtlı 22.04.1990 doğumlu Ömer oğlu Serdar ŞİRİN'in Ukrayna'daki "Kyiv National 

University of Construction and Architecture''ten aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim 

Yürütme Kurulunun 17.01.2018 tarihli kararına istinaden düzenlenen 110222 seri numaralı 

''Harita Mühendisliği" alanındaki Diploma Denklik Belgesinin iptal edilmesine karar verilmiş 

olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla 

ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 5158/1-1 

—— • —— 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize ―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 öğretim üyeleri 

alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri 

Anabilim Dalı ile ―Başlıca Araştırma Eserlerini‖ belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli 

Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün içinde 26.06.2018 Salı günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden 

teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter 

tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 26.06.2018 Salı günü saat 17:30’a kadar posta 

ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli 

Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın 

yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 26.06.2018 Salı günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da 

elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir 

Başvurular 26.06.2018 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya 

posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate 

alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer 

tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.  
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Fakülte Bölüm/Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı Ek Açıklama 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

İletişim Bilimleri 1 
İletişim Bilimleri alanında Doktora veya 

Doçentlik derecesine sahip olmak. 
Prof. Dr. 

Sosyoloji 1 
Sosyoloji alanında Doktora veya 

Doçentlik derecesine sahip olmak. 
Prof. Dr. 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Moda Tasarımı 1 

Tekstil ve Moda Tasarımı alanında 

Sanatta Yeterlilik derecesine ve Güzel 

Sanatlar alanında Doçentlik derecesine 

sahip olmak. 

Doç. Dr. 

Mimarlık 1 
Mimarlık alanında Doçentlik derecesine 

sahip olmak. 
Doç. Dr. 

Mimarlık 2 
Mimarlık alanında Doktora derecesine 

sahip olmak. 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

Mimarlık 1 

Peyzaj Mimari alanında Lisans 

derecesine sahip olmak, Mimari Tasarım 

alanında doktora derecesine sahip olmak. 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

İç Mimarlık 1 
Mimarlık veya İç Mimarlık alanında 

Doktora derecesine sahip olmak. 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
1 

Turizm İşletmeciliği, Gıda Mühendisliği, 

Beslenme ve Diyetetik alanlarında 

Doktora derecesine sahip olmak. 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 1 

İşletme alanında Doktora derecesine 

sahip olmak, İngilizce ders verme 

yeterliliğini sağlamak. 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

Uluslararası 

İlişkiler 
1 

Uluslararası İlişkiler alanında Doktora 

derecesine sahip olmak, İngilizce ders 

verme yeterliliğini sağlamak. 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

İktisat 1 

İktisat alanında Doktora veya Doçentlik 

derecesine sahip olmak, Ekonometri 

alanında çalışmaları bulunmak. 

Prof. Dr. 

Hukuk 

Fakültesi 

Devletler Umumi 

Hukuku 
1 

Kamu Hukuku alanında Doktora 

derecesine sahip olmak, Devletler 

Umumi Hukuku alanında çalışmaları 

bulunmak. 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

Anayasa Hukuku 1 

Kamu Hukuku alanında Doktora 

derecesine sahip olmak, Anayasa Hukuku 

alanında çalışmaları bulunmak. 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

Meslek 

Yüksekokulu 

Odyometri 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Odyoloji 

alanında Doktora veya Doçentlik 

derecesine sahip olmak. 

Prof. Dr. 

Tıbbı 

Dokümantasyon 

ve Sekreterlik 

1 

Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans mezunu 

olup, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında 

Doktora derecesine sahip olmak. 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

Acıbadem 34722, Kadıköy/İSTANBUL 

Telefon: 444 79 97   Faks: 0 216 327 96 31 - info@dogus.edu.tr - www.dogus.edu.tr 

Duyurulur. 5044/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları 

mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir. 

 İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur. 
 

Firma Adı Belge No 

Belge 

Türü 

Belge 

Durumu Standartlar 

Fesih 

Tarihi 

Fesih 

Nedeni 

KOÇERLER SANAYĠ VE 

TIBBĠ GAZLAR ÜRETĠMĠ 

PAZ. TĠC. LTD. ġTĠ. 

27-HYB-3730 HYB FESĠH TS 13629 7.05.2018 Firma Ġsteği 

MEHMET AĞIR 14.31.27/HYB-3125 HYB FESĠH TS 11939 7.05.2018 
Talimata 

Aykırılık 

ARĠNA GIDA TAAHÜT 

TURĠZM SAN. VE TĠC. 

ANONĠM ġĠRKETĠ 

27-HYB-4347 HYB FESĠH TS 13075 14.05.2018 Firma Ġsteği 

V.I.P ĠLAÇLAMA VE TEM. 

HĠZ. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ. 
27-HYB-4069 HYB FESĠH TS 8358 23.05.2018 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

TURGAY KARUSER KASA 

ĠMALATI (TURGAY 

KÖġKER) 

27-HYB-4340 HYB FESĠH TS 13769 4.05.2018 Firma Ġsteği 

HÜSEYĠN HAPPANĠ 27-HYB-3890 HYB FESĠH 
TS 12820 -- 

TS 11939 
8.05.2018 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

HÜSEYĠN HAPPANĠ 27-HYB-1187 HYB FESĠH 
TS 12820 -- 

TS 11939 
8.05.2018 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

 5113/1-1 
————— 

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları 

mevcut sözleşmeleri fesh edilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.  

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur. 
 

Firma Unvanı HYB Numarası 

Standard/Kriter 

Numarası 

Fesih 

Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

ÇOLAK ELEKTRĠK ELEKTRONĠK 

ĠNġAAT TURĠZM TAġIMA SANAYĠ 

VE TĠC. LTD. ġTĠ 

44-HYB-215 TS 12865/Aralık 2015 02.05.2018 
Talimata 

Aykırılık 

M. UĞUR GÖKBULUT-UĞUR 

TEKNĠK 
44-HYB-13 TS 10079/Nisan 2015 02.05.2018 

Talimata 

Aykırılık 

ÖZLEM ÖZBEK - ÖZBEK 

DANIġMANLIK 
44-HYB-353 TS 13573/Eylül 2013 02.05.2018 

Talimata 

Aykırılık 

ÖZEL EGM HAYAT HASTANESĠ 

EGM SAĞLIK HĠZMETLERĠ LTD.ġTĠ. 

RAMADA PLAZA ALTIN KAYISI 

OTELĠ ġUBESĠ 

44-HYB-396 TS 10082/Nisan 2014 02.05.2018 
Talimata 

Aykırılık 

MALATYA OTO TĠCARET Aġ 44-HYB-102 TS 12047/Aralık 2013 30.04.2018 Firma Talebi 

ĠLPET ILICAKLAR PET. OTOMOTĠV 

TĠCVE SAN. A.ġ. 
44-HYB-90 

TS 11939/Ekim 2013 

TS 12820/Temmuz 

2006 

29.05.2018 Firma Talebi 

ESENLĠK ĠMAR ĠNġAAT VE 

TĠCARET LTD.ġTĠ. 
44-HYB-163 TS 7036/Nisan 2011 31.05.2018 

Talimata 

Aykırılık 

 5114/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı

Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı
Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gedik Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

–– İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin

Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)

NOT: 09/06/2018 tarihli ve 30446 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Ulusal Meslek
Standartlarına Dair Tebliğler yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


