
T.C.
Resmî Gazete

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 112. Sayfadadır.

1 Eylül 2018
CUMARTESİ

Sayı : 30522

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



31 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                        T.C.

     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             31 Ağustos 2018

       43807551-140.01/100740

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı: 2018/155

31 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı: 2018/156

31 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı: 2018/157

1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2018 – Sayı : 30522



31 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

1 Eylül 2018 – Sayı : 30522                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eği-
tim Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 20/6/2012 tarihli
ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmet-
leri Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name,  10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkan-
lığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde
yer alan “sonra” ibaresinden sonra gelmek üzere “hazırlık sınıfları hariç” ibaresi eklenmiş,
aynı fıkradaki (aa) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki tanımlar eklenmiş-
tir.

“ll) e-Mesem: Mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul/kurumların eğitim,
öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin mu-
hafaza edildiği sistemi,”

“mm) İzleme araştırması: Öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ortaya koymak için ya-
pılan ölçme çalışmaları ile bu çalışmaların yanında anketlerin de uygulanmasını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“ç) Eğitim kampüslerinden,”     
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının

(a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Haftalık ders programı, öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul müdürünün ona-

yına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları
derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyuru-
lur.”

“a) Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, engelli öğretmenler, engelli çocuğu bu-
lunanlar, süt izni kullananlar, fizikî şartlar ve pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cüm-
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Şartların oluşması ve işletmenin talebi hâlinde ortak-alan/dal ve seçmeli derslerin eğitimi iş-
letmelerin eğitim birimlerinde verilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Rehberlik hizmetleri, 10/11/2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer
alan  “, il içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi
ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“Öğrenimine ara vermemiş olanlarda yaş şartı aranmaz. Ancak 22 yaşını tamamladığı
eğitim ve öğretim yılının sonunda sorumluluk sınavlarına girerek okuldan mezun olabilecek
durumda olanlar hariç olmak üzere okuldan mezun olamayanların ilişiği kesilerek açık orta-
öğretim kurumlarına veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilir. Ancak mesleki eğitim mer-
kezine kayıt ve ilişik kesmeye ilişkin hususlarda bu fıkranın yaşla ilgili hükümleri uygulan-
maz.”

“(5) Okulların nakil ve geçiş şartlarının taşınması hâlinde öğrencilerin;
a) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip

Lisesinden örgün ortaöğretim kurumlarına ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde
ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar
nakil ve geçişleri yapılır. 

b) Örgün ortaöğretim kurumlarından Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi
veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilmesi yapılarak geçiş yapmak istedikleri
okulun mevzuatına göre kayıtları yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ortaöğ-
retime yerleştirmeye esas puan ve/veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, birinci ve dokuzuncu
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıtlar, kılavuz/kılavuzlarda belirtilen süreler içinde e-Okul/e-Mesem sistemi
üzerinden yapılır.” 

“(9) Mesleki eğitim merkezlerine, 3308 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fık-
rası kapsamında bir işletme ile sözleşme imzalayanların kayıtları yıl boyunca devam eder. Bun-
lardan ikinci dönem başlangıcına kadar kayıt yaptıranların 9 uncu sınıf teorik eğitimi yoğun-
laştırılarak tamamlanabilir. Ders yılının ikinci döneminin başlangıcından itibaren kayıt yaptı-
ranlar ise işletmede mesleki eğitimlerine devam ettirilir, ancak o ders yılı için yılsonu puanı
verilmez. Bunlar o yıla ait okuma hakkını kullanmamış sayılır ve teorik eğitimleri yeni ders
yılı başında başlar. Ortaöğretim kurumu mezunu olanların kayıtları doğrudan 10 uncu sınıfa
yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi ile
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam za-
manlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrencilerin, geçerli “Engelli Sağlık
Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Ra-
poru” doğrultusunda  ikamet  adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak Özel Eği-
tim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geç-
meyecek şekilde ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan   ortaöğretim
kurumlarına yerleştirilmesini sağlar. Ancak, beceri/yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yer-
leştirilecek öğrenciler ilgili okul müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından kendi ara-
larında beceri/yetenek sınavına alınır ve başarılı olanların kayıtları yapılır.”

“(4) Komisyon; 
a) Güzel sanatlar liselerine uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile bilim

ve sanat merkezlerine kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel
yetenekli öğrencilerin, 

b) Spor liselerine ise millî sporcu unvanını kazanmış ortaöğretim kurumlarının 9 uncu
ve 10 uncu sınıf öğrencilerinin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla yetenek komisyonu
kurulmadan,

ilgili okul öğretmenlerince yapılacak değerlendirme sonucunda, okullara her şube ba-
zında ikişer kontenjan kullanılarak 1 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında nakillerini yapar.

c) Bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alan, genel yetenek alanında tanılanmış özel
yetenekli öğrencilerin, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla ortaöğretim kayıt alanlarına ba-
kılmaksızın, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan   ortaöğretim ku-
rumlarına yerleştirilmesini sağlar.” 
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“(5) Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden evde ve hastanede
eğitim verilerek öğrenim görecek öğrencilerin, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla velile-
rinin talepleri de dikkate alınarak Anadolu liseleri veya Açık Öğretim Lisesine sınıf seviyesine
bakılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere nakil ve geçiş işlemlerini yapar.” 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile
dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencinin e-Okul sisteminde bulunmayan yurtdışında eğitim gördüğü sınıf/sınıflara ait yıl-
sonu başarı puan/puanları ile denklikle ilişkilendirildiği sınıf e-Okul sistemine işlenir. Yurtdı-
şında eğitim gördüğü sınıflara ait yılsonu başarı puan/puanları, öğrenci velisi tarafından okul
yönetimine teslim edilir ve e-Okul sistemine 100’lük puan sistemine uygun olarak işlenir.”

“Bunlardan öğrencilik şartlarını taşımayanlar hakkında alan/dal derslerinde işletmelerde mes-
leki eğitim ile ilgili hükümler, almaları gereken ortak derslerde ise sorumlulukla ilgili hükümler
uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(4) Yurtdışından gelen yabancı uyruklu öğrenciler, okulların kayıt-kabul şartları dik-
kate alınarak; denklik belgeleri ve program uyumuna göre ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe
bağlı olarak öğrenci alan okullara veya mesleki eğitim merkezlerine dengeli bir şekilde öğrenci
yerleştirme ve nakil komisyonu marifetiyle yerleştirilirler. Bu öğrencilerin nakli yapılan okul-
dan bir başka okula naklinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE  13 Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiş, altıncı fıkrasında yer alan “e-Okul” ibaresi “e-Mesem” olarak değiştiril-
miştir.
“Bunların ortak derslerinin eğitimi ise bir şubede olması gereken azami öğrenci sayısını geç-
memek üzere aynı sınıf seviyesindeki öğrencilerle birleştirilerek yapılabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile be-
şinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ek-
lenmiştir.

“a) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine, ilgili mü-
dür yardımcısı tarafından da e-Okul/e-Mesem sistemine işlenir.”

“(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders
puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak
üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol
kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kay-
naştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim
meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî
raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz de-
vamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kay-
naştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler
ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü
geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır. Tam zamanlı kaynaş-
tırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve
özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık nedeniyle
başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki
eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise Açık Öğretim
Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim
merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik ders-
lere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda
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birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği
ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık sü-
resinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin
üçte birini geçemez. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin sözleşmeleri fesih edilerek sigorta
çıkışları yapılır ve durumları yazılı olarak yasal temsilcisine ve işletmeye, 18 yaşından büyükler
için kendisine de bildirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan
öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren
bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirilir. Mesleki eğitim merkezinde
öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki
Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapı-
lır.”
“Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik ders devamsızlıklarının 2 nci, 4 üncü ve 5 inci;
işletmede mesleki eğitime devamsızlıklarının ise 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, yasal
temsilcisi ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için ayrıca kendisine bildirim yapılır. Teorik ders
süresi haftada iki gün olarak uygulanan mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı öğrencilerin
teorik ders devamsızlıklarının 4, 8 ve 10 uncu günlerinde bildirim yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “birinci
dönemi” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

“ç) Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre, sınıf
atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos
ayı sonuna kadar,”

“(2) Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasında nakil ve geçişler, okulların açık kon-
tenjanlarına göre;

a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde,
b) Okul türleri arasında sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci

sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar,
c) Mesleki ve teknik ortaöğretim programları arasında, alan/dal bulunmak kaydıyla her

sınıf seviyesinde sürekli; alan/dal bulunmaması hâlinde, alan değiştirerek 10 uncu sınıfın birinci
dönemi sonuna kadar, aynı alanda dal değiştirerek 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar,

ç) Anadolu ve Anadolu İmam Hatip liselerinden mesleki ve teknik Anadolu liseleri,
mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerine; 9 uncu sınıfta sürekli,
10 uncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek
derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak,

d) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok prog-
ramlı Anadolu liseleri bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra
kapsamında değerlendirilerek,

e) Mesleki eğitim merkezlerinden Anadolu meslek programlarına 9 uncu sınıfın birinci
dönemi sonuna kadar,

bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının
ilk cümlesinde yer alan “başvuruları(;)” ibaresinden sonra gelmek üzere “haftalık yapıldığında
her haftanın,  aylık yapıldığında ise” ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrasında yer alan “OBP” ibaresi
“merkezi sınav puanı” ibaresi olarak değiştirilmiştir.

“a) Merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin merkezi sı-
nav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda olu-
şan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapı-
lır.”
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“(4) Nakil ve geçiş işlemleri; 
a) Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde

dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere ders yılının başlangıcından ekim ayının sonuna
kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her
haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli
tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe
ile veya e-Devlet üzerinden yapılır. Özel öğretim kurumlarına geçişlerde bu kısıtlama uygu-
lanmaz. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul
müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul mü-
dürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma sa-
atleri içerisinde gerçekleştirilir. Ancak, dönem bitiminden üç hafta önce yapılan başvuruların
onay veya ret işlemleri, başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içinde ger-
çekleştirilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi
ile dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem
ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere ders yılının başlangıcından ekim ayının sonuna kadar
haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Haftalık yapıldığında her haftanın,  aylık yapıldı-
ğında ise her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma sa-
atleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üze-
rinden yapılır.”
“Başvurular, haftalık yapıldığında her haftanın,  aylık yapıldığında ise her ayın son iş gününde
ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde
yer alan “geçerlilik, güvenirlilik” ibaresi “geçerlik, güvenirlik” olarak değiştirilmiş ve aynı fık-
raya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“ğ) İl ölçme değerlendirme merkezlerince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirle-
mek ve izlemek üzere il/ilçe düzeyinde ölçme değerlendirme faaliyetleri yapılabilir.” 

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki sınav yapılması esas-
tır. Her dönem başında sınav sayısı eğitim kurumu alan zümrelerince, sınav tarihleri ise zümre
başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden
ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.”

“c) Yazılı sınavlar; gerektiğinde okul, eğitim bölgesi, ilçe, il ve ülke genelinde ortak sı-
navlar şeklinde yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler Bakanlıkça ha-
zırlanan yönerge ve/veya kılavuz ile belirlenir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin yedinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “10 uncu” ibaresi “11 inci” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Sınıf/şube rehber öğretmenleri, öğrencilerin proje hazırlama taleplerini ilgi, yetenek, beceri
ve başarı durumlarını dikkate alarak dersler bazında dengeli bir şekilde dağılımına özen gös-
terir.” 

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  

“b) Önceki okulu ve/veya alan/dalında aldığı dersten/derslerden bazılarının yeni okulu
ve/veya alan/dalında okutulmaması veya haftalık ders saatlerinin farklı olması hâlinde;
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1) Önceki okulu ve/veya alan/dalında dönem puanı oluşacak kadar puan alınmış ise o
derslere ait dönem puanları, mevcut puanlarına göre yeni okul yönetimince tespit edilir.

2) Önceki okulunda dönem puanı verilebilecek kadar puan alınmamış ise öğrenci yeni
okulunda ve/veya alan/dalında öğretime açılmış olan dersi/dersleri alır. Bu derslerden alınan
puanlara göre dönem puanı tespit edilir.

3) Haftalık ders saatlerinin farklı olması hâlinde eksik olan haftalık ders saati sayısı ka-
dar yeni okulundan ders/dersler seçtirilir ve dönem puanının tespitinde bu dersin/derslerin pu-
anları esas alınır.” 

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersin yılsonu puanı;
a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde dönem puanı ile telafi programı sonunda

belirlenen puanın aritmetik ortalaması; iki dönem puanının bulunmaması hâlinde ise telafi
programı sonunda belirlenen puandır.

c) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortala-
ması ile yılsonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır.

ç) Naklen gelen ve/veya alan/dalını değiştiren öğrencilerin, önceki okulu ve/veya
alan/dalında aldığı derslerle yeni okulundaki dersler ve/veya ders saatleri farklı olduğunda:

1) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan
ikinci dönem puanıdır.

2) Yeni alınan dersten bir dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunmaması durumunda
eski okulundaki dersin dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

d) Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı, o dersin yılsonu puanı ile so-
rumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.

e) Mesleki eğitim merkezlerinde kurum aynı olmakla birlikte işyeri değişikliği yapıl-
ması durumunda öğrencinin dönem puanının hesabında dönem içinde en fazla pratik eğitim
aldığı işletmede ilgili usta öğretici/eğitici personelin vereceği puanlar dikkate alınır.

f) Alan/dal derslerinin eğitimini tamamen okulda tamamlayan mesleki ve teknik orta-
öğretim kurumları öğrencilerinin 12 nci sınıfta ortalama ile sınıf geçilemeyen ve ağırlığı en
fazla olan alan/dal dersinin yılsonu başarı puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik
ortalaması ile staj bitirme sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır.

g) Tamamlayıcı eğitime devam eden ancak öğrencilik şartlarını taşımayanların almaları
gereken teorik derslerden girecekleri sorumluluk sınavlarında aldıkları puan yılsonu puanıdır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav
esaslarına göre birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içeri-
sinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen
tarafından yapılır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “hariç” ibaresi “dâhil” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“ç) Mesleki eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerden; doğrudan, yılsonu başarı puanı
ile veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenler ile devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf
tekrar ederler. Sınıf tekrarı aynı alan/dal için en fazla iki defa yapılır. Mesleki eğitim merkezinde
okuma hakkı bulunmayan öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim
Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek
kayıtları yapılır.”
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MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğretim programlarında kabul edilen değişiklikler ile ders yılı içinde öğretmensiz-
lik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri sebeplerle bir ya da iki dönem puanı
oluşmayan dersler için, ders yılının ikinci döneminden, yeni öğretim yılının başlamasına kadar
olan sürede,”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci, yedinci ve sekizinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders kesiminde, dört yıllık eğitim ve öğretim yılına ait mezuniyet puanı en yüksek
olan öğrenci öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilir. Ancak bütün derslerden
başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayanlar, mezun olduğu ders yılının tamamını bu-
lunduğu okulda okumayan öğrenciler okul birincisi olamaz.”

“(7) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde;
Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları ile bünyesinde farklı programlar uygulayan
Anadolu imam hatip liselerinde her program için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilir.”

“(8) Okul birincileri, okul müdürlüğünce ders yılının bitimini izleyen beş iş günü içe-
risinde e-Okul sistemine işlenir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yurtdışında öğrenim gördükleri okullardan yılsonu başarı puanları 12 nci sınıfın
ders kesimi tarihine kadar temin edilememesi durumunda, ülkemizde öğrenim gördükleri öğ-
retim yıl/yıllarına ait yılsonu başarı puanlarına”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş,  ikinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.  

“(1) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara, e-Okul sistemindeki kayıtlar esas alı-
narak bitirdikleri okul türüne göre diploma verilir. Bütün derslerden başarılı olmasına rağmen
stajını tamamlamayanlara diploma düzenlenmez. Mesleki eğitim merkezi öğrencileri diploma
alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlıkça belirlenecek
fark derslerini açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmak zorundadır. Bunların diplomaları
Mesleki Açık Öğretim Lisesi tarafından ilgili mevzuatına göre düzenlenir.”

“a) Düzenlenen diplomalarda; T.C. Kimlik No, Adı ve Soyadı, Baba Adı, Ana Adı, Do-
ğum Yeri ve Tarihi, Diplomayı Veren Okul, Okulun Bulunduğu İlçe ve İl Adı, Okul Numarası,
Diploma Numarası, Yabancı Dil, Diploma Puanı, Diploma Tarihi, Öğrenim Süresi, Diploma
Güvenlik No, varsa program türü ile Alanı/Dalı bilgilerine yer verilir.” 

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 70/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(4) 2018 yılı ve sonrasında verilen usta öğreticilik, ustalık veya kalfalık belgesinin

kullanılamayacak derecede yıpranması, kaybolması veya yargı kararıyla kişisel bilgilerin de-
ğişmesi durumunda isteğe bağlı olarak bir defaya mahsus olmak üzere e-Mesem sistemi üze-
rinden yenisi düzenlenir.” 

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (h) bendi, 70/A maddesinin
dördüncü fıkrası ve 71 inci maddesinin birinci fıkrasına göre aldıkları diploma, usta öğreticilik,
ustalık, işyeri açma, kalfalık veya öğrenim durum belgesini kaybedenlere bir defaya mahsus
olmak üzere öğrenim durum belgesi verilir. Belgesini ikinci defa talep edenlere bu belge ve-
rilmez. Ancak durumları yazıyla ilgili kurum veya kuruluşa bildirilir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dü-
zenlenir.” ibaresi “düzenlenebilir.” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“e/Okul” ibaresi “e-Okul/e-Mesem” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının son cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“e-Okul sistemine kayıtlı diplomalar ve e-Mesem sistemine kayıtlı belgelerle ilgili düzeltmeler
sistem üzerinden okul müdürlüğünce yapılır.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında açılan her alan/bölüm için bir
alan/bölüm şefliği, donanımı bulunan her atölye veya laboratuvar için bir atölye veya labora-
tuvar şefliği oluşturulur. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında 36-48 ve 49-66 ay arası çocuklar
için ayrı uygulama sınıflarında eğitim yapılır. Ancak, bu alanın atölyesi konumundaki uygulama
sınıflarının tümü için sadece bir atölye şefliği oluşturulur. Bu fıkra kapsamında kalfalık ve us-
talık programlarının uygulandığı mesleki eğitim merkezlerinde alan/bölüm şefliği oluşturulmaz,
ancak fiilen eğitim öğretim yapılan donatımı yapılmış atölye ve laboratuvarlar için atölye ve
laboratuvar şefliği oluşturulabilir.”

“(5) Birinci fıkra kapsamında şef görevlendirilecek atölye ve laboratuvarların belirlen-
mesi için okul/kurum müdürlüğünce, müdürün başkanlığında bir müdür yardımcısı, alan şefleri
ile değerlendirmenin yapılacağı alandan bir alan öğretmeninin katılımı ile bir komisyon oluş-
turulur. Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı eğitim kampüslerinde komisyona,
kurum müdürü yerine bu programların yürütülmesinden sorumlu müdür yardımcısı başkanlık
eder.

(6) Komisyonca yapılacak değerlendirmede;
a) Atölye/laboratuvar olarak belirlenen mekânın en az 10 öğrencinin aynı anda uygu-

lamalı eğitim alabileceği yeterli büyüklüğe sahip olup olmadığı, 
b) Atölye/laboratuvarda ilgili alan/dalda eğitim-öğretimi aksatmayacak nitelik ve sayıda

makine-teçhizat, eğitim/deney seti ve diğer donanımların bulunup bulunmadığı,
c) Atölye/laboratuvar olarak belirlenen mekânlarda yürütülen eğitim-öğretim faaliyet-

lerinin özelliği,
ç) Ayrı atölye/laboratuvar olarak belirlenmekle birlikte, sahip olduğu donanım, fiziki

büyüklük, yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin özelliği ve yoğunluğu gibi hususlar dikkate
alınarak sorumluluğun aynı atölye veya laboratuvar şefinin uhdesine verilip verilemeyeceği,

tespit edilerek hazırlanan tutanak üyelerce imzalanır. Bu tespitler, atölye ve laboratuvar
şefi görevlendirilmesinde esas alınır.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 84/C maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Alanı, atölye ve laboratuvarı birleşenlerin,”
MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Öğrencilerde çevre bilinci, yaşam becerileri ve sorumluluklarını geliştirmek ama-

cıyla eğitim ortamlarının temiz ve düzenli tutulması alışkanlığını kazandırmak için gerekli ted-
birleri alır.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürür-
lükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) İşletmelerde meslek eğitimi ders görevine esas olacak azami haftalık ders yükünün
belirlenmesinde, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatle-
rine İlişkin Karar gereği ilgili alanın alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin ek ders
görevinden sayılan planlama, bakım ve onarım ek ders saatleri toplamı ile;

1) Anadolu meslek programlarında işletmelere öğrenci gönderilen alan/dallardaki sı-
nıfların işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek derslerinin haftalık ders saati sayısının
bu sınıflardaki grup sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak ders saati,
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2) Mesleki eğitim merkezlerinde ise Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum-
ların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesinin
ikinci ve üçüncü fıkralarına göre belirlenen ders saati,

toplamı ders yükü olarak kabul edilir. Grup sayısının belirlenmesinde, Millî Eğitim Ba-
kanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin
Yönetmelik hükümleri uygulanır.” 

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Rehberlik öğretmenleri 
MADDE 90 – (1) Okul rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı

Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğine göre rehberlik öğretmeni görevlendirilir.
(2) Rehberlik öğretmenleri, diğer öğretmenlerle birlikte ders kesimi tarihinden temmuz

ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden ders yılının başlama tarihine kadar geçen sü-
relerde de mesleki çalışmalarını sürdürürler. Ancak yükseköğretime yönlendirme ve tercihle
ilgili iş ve işlemler için ihtiyaç duyulması halinde tatil dönemlerinde de görevlendirilebilir. 

(3) Rehberlik öğretmenleri, öğrencilerle birlikte yapacakları grup çalışmalarını herhangi
bir nedenle ders öğretmenlerinin bulunmadığı ders saatlerini de değerlendirerek yaparlar.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (g) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan
itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez.”

“g) Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenler nöbet görevinden muaf
tutulur. Ancak, engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerden istekli olanların
nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 92 – (1) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevlendirilmesine ilişkin

iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yar-
dımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(4) Diğer personelden yürüttükleri görevden dolayı fazla mesai yapmak durumunda

kalanlara, okul müdürlüğünce ilgili mevzuatı çerçevesinde personelin istediği ve uygun bir za-
man diliminde izin kullandırılır.” 

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin altıncı fıkrası ve yedinci fık-
rasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim ku-
rumu müdürünün gerekli gördüğü durumlarda ve/veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun ya-
zılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu öğretmenler kurulu toplantılarında aşa-
ğıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü
konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular
eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. Ka-
rarlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Gündem
ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar müdürün onayından sonra
uygulamaya konulur. Sene içerisinde yapılan toplantılarda, ders yılı başlamadan önce yapılan
ilk toplantıda görüşülen gündem ve alınan kararlar dışında yeni gündemler oluşmuş ise e-Kurul
ve Zümre Modülünde sadece onlar için yeni bir toplantı kaydı oluşturulur. Yeni gündem oluş-
mamış ise alınan kararların oluşma düzeyi değerlendirilerek sonuçları e-Kurul ve Zümre Mo-
dülüne işlenir. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan
kararlar ve sonuçları değerlendirilerek e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve sonucu işlen-
memiş karar bırakılmaz. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil eğitim kuru-
munun ilgili tüm personeli tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.” 
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“ğ) Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişi ile öğretim programlarının uygu-
lanmasına yönelik hususlar,”

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşa-
ğıdaki cümle eklenmiştir. 
“Sene içerisinde yapılan toplantılarda, ders yılı başladıktan sonra yapılan ilk toplantıda görü-
şülen gündem ve alınan kararlar dışında yeni gündemler oluşmuş ise e-Kurul ve Zümre Mo-
dülünde sadece onlar için yeni bir toplantı kaydı oluşturulur. Yeni gündem oluşmamış ise alınan
kararların gerçekleşme düzeyi değerlendirilerek sonuçları e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir.
Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve so-
nuçları değerlendirilerek Yıllık Plan Modülüne işlenir ve sonucu işlenmemiş karar bırakılmaz.”

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin başlığı ile yedinci ve sekizinci
fıkralarında yer alan “sınıf/alan” ibareleri “alan” olarak değiştirilmiş, birinci ve dördüncü fık-
raları ile sekizinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Eğitim kurumu alan zümreleri; eğitim kurumunda alanı aynı olan öğretmenlerden
oluşur. Meslekî ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında gerektiğinde uzman, usta öğretici,
eğitici personel ve teknisyenler de uygun olan alanlarla birlikte zümre öğretmenler kuruluna
katılır. Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya
müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Kurul, haziran ayında yapılacak top-
lantıda, eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle kendi aralarından birini başkan
seçer. Aynı şekilde yedek başkan belirlenir. Meslekî ve teknik eğitim kurumlarında ise alan/bö-
lüm şefleri alanının zümre başkanı olup bu göreve devam ettiği sürece zümre başkanlığı devam
eder. Seçilen başkan eğitim kurumu yönetimine bildirilir ve e-Kurul ve Zümre Modülüne ku-
rul/zümre başkanı yetkilisi olarak işlenmesi sağlanır. Yıl içerisinde zorunlu bir sebeple zümre
başkanı değiştiği takdirde yedek başkan zümrenin başkanı olur. Katılımcılardan yeni bir yedek
başkan seçilir. Bir önceki zümre başkanı toplantı yaparak mevcut durumu, yapılacak ve yapıl-
mış çalışmaları, gündemleri ve kararları yeni başkana ve katılımcılara aktarır. Seçilen başkan
eğitim kurumu yönetimine bildirilir ve e-Kurul ve Zümre Modülüne kurul/zümre başkanı yet-
kilisi olarak işlenmesi sağlanır.”

“(4) Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı
sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının çağrısı
veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim kurumu zümre toplantılarında alı-
nan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle
ara zümre toplantıları yapılır. Sene içerisinde yapılan toplantılarda, ders yılı başlamadan önce
yapılan ilk toplantıda görüşülen gündem ve alınan kararlar dışında yeni gündemler oluşmuş
ise Yıllık Plan Modülünde sadece onlar için yeni bir toplantı kaydı oluşturulur. Yeni gündem
oluşmamış ise alınan kararların oluşma düzeyi değerlendirilerek sonuçları e-Kurul ve Zümre
Modülüne işlenir. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan
kararlar ve sonuçları değerlendirilerek e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve sonucu işlen-
memiş karar bırakılmaz.” 

“c) Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlan-
ması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak
amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması
ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,”

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin başlığı ile birinci, üçüncü, be-
şinci, altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “sınıf/alan” ibareleri “alan” olarak değiştirilmiş
ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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“(2) Eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulu toplantıları; ders yılı başlamadan ön-
ce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu
müdürü/kurul başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim
kurumu alan zümre başkanları kurulu toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem
maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara toplantılar yapılır. Sene içerisinde
yapılan toplantılarda, ders yılı başlamadan önce yapılan ilk toplantıda görüşülen gündem ve
alınan kararlar dışında yeni gündemler oluşmuş ise e-Kurul ve Zümre Modülünde sadece onlar
için yeni bir toplantı kaydı oluşturulur. Yeni gündem oluşmamış ise alınan kararların oluşma
düzeyi değerlendirilerek sonuçları e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir. Ders yılı sonunda ya-
pılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilerek
e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve sonucu işlenmemiş karar bırakılmaz.” 

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 113 üncü maddesinin başlığı ile birinci, beşinci, do-
kuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan “sınıf/alan” ibareleri “alan” olarak değiştirilmiş, birinci
fıkrasında yer alan “aynı sınıfı okutan veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası ile
dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Yıl içerisinde zorunlu bir sebeple zümre başkanı değiştiği takdirde yedek başkan zümrenin
başkanı olur. Katılımcılardan yeni bir yedek başkan seçilir. Bir önceki zümre başkanı toplantı
yaparak mevcut durumu, yapılacak ve yapılmış çalışmaları, gündemleri ve kararları yeni baş-
kana ve katılımcılara aktarır. Seçilen başkan ilçe yönetimine bildirilir ve e-Kurul ve Zümre
Modülüne kurul/zümre başkanı yetkilisi olarak işlenmesi sağlanır.”
“İlçede alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı yapılmaz. Bu öğretmenler
alanları ile ilgili il zümresine katılırlar ve alınan kararları yıllık çalışma programlarında belir-
tirler.”

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin başlığı ile birinci, dördüncü
ve sekizinci fıkralarında yer alan “sınıf/alan” ibareleri “alan” olarak değiştirilmiş, birinci fık-
rasında yer alan “aynı sınıfı okutan veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının so-
nuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yıl içerisinde zorunlu bir sebeple zümre başkanı değiştiği takdirde yedek başkan zümrenin
başkanı olur. Katılımcılardan yeni bir yedek başkan seçilir. Bir önceki zümre başkanı toplantı
yaparak mevcut durumu, yapılacak ve yapılmış çalışmaları, gündemleri ve kararları yeni baş-
kana ve katılımcılara aktarır. Seçilen başkan il müdürüne bildirilir ve e-Kurul ve Zümre Mo-
dülüne kurul/zümre başkanı yetkilisi olarak işlenmesi sağlanır.”

“(4) İl alan zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders
yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde koordineyi sağlayan il millî eğitim müdürünün
talebi veya zümre başkanı ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine il millî eğitim
müdürünün uygun görmesiyle zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem
maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. Sene içe-
risinde yapılan toplantılarda, ders yılı başlamadan önce yapılan ilk toplantıda görüşülen gündem
ve alınan kararlar dışında yeni gündemler oluşmuş ise e-Kurul ve Zümre Modülünde sadece
onlar için yeni bir toplantı kaydı oluşturulur. Yeni gündem oluşmamış ise alınan kararların oluş-
ma düzeyi değerlendirilerek sonuçları e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir. Ders yılı sonunda
yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendi-
rilerek e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve sonucu işlenmemiş karar bırakılmaz.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10
uncu” ibaresi “11 inci” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 127 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“(2) Bu Yönetmelik kapsamında; işletmelerde en az bir dönem meslekî eğitim gören
öğrenciler, eğitim ve öğretim etkinlikleri dışında okullardaki döner sermaye kapsamında mal
ve hizmet üretiminde en az staj süresi kadar fiilen çalışanlarla Meslekî Açık Öğretim Lisesine
kayıtlı olup yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerden kayıtlı oldukları alan/dalda kalfalık
belgesine sahip olanlar staj süresini tamamlamış sayılır ve doğrudan staj bitirme sınavına gir-
meye hak kazanırlar. Aynı alanda olmak kaydıyla ustalık belgesi sahipleri ise stajdan muaf tu-
tulur.” 

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin 133 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşa-
ğıdaki cümle eklenmiştir.
“Staj bitirme sınavı puanı, ilişkilendirildiği dersin yılsonu puanının belirlenmesinde dikkate
alınır. Stajdan muaf tutulan öğrencilere staj bitirme sınavı puanı verilmez.” 

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 139 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “Ka-
mu Hastaneleri Birliği genel sekreterliklerince” ibaresi “il sağlık müdürlüğünce” olarak değiş-
tirilmiştir.

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde
yer alan  “Kamu Hastaneleri Birliği genel sekreterliklerinin” ibaresi   “il sağlık müdürlüğünün”
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük
gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem
puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrenci-
lerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alan-

ları üstün başarı belgesi
ile ödüllendirir.”
MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin 165 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(3) Araştırma/inceleme/soruşturma süreci, ilgili okulların öğrenci ödül ve disiplin ku-

rullarının işbirliği içerisinde yürütülür. Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve di-
siplin kurulu başkanı veya işletme yetkilisi, görüşlerine başvurulmak üzere olayla ilgili öğrenci
ödül ve disiplin kurulu toplantısına katılır.  Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve
disiplin kurulu başkanı karar için oy kullanır, ancak işletme yetkilisi oy kullanamaz.”

MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin 169 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Okul değiştirme cezası kesinleşen öğrencinin diğer okula nakil işlemi gerçekleş-

tirilinceye kadar geçen sürede öğrenci okula devam ettirilmez ve bu süre devamsızlıktan sa-
yılmaz.”

MADDE 57 – Aynı Yönetmeliğin 172 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “özürsüz” ibaresi “özürlü” olarak ve  ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“a) Millî eğitim müdürlüklerince öğrenci velisi bilgilendirilerek okul türleri ve bu Yö-
netmeliğin nakille ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak uygun okullara 5 iş günü içeri-
sinde tercih yapılması sağlanır.  Velisi tarafından tercih yapılmayan öğrencinin nakli ilgili öğ-
renci yerleştirme ve nakil komisyonunca resen gerçekleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam ede-
bileceği programın bulunmaması hâlinde Bakanlığın ilgili birimiyle işbirliği yapılarak gerekli
tedbirler alınır.”
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MADDE 58 – Aynı Yönetmeliğin 203 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Mevcut ise maarif müfettişlerinden birisi,” 
MADDE 59 – Aynı Yönetmeliğin 206 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “on gün” ibaresi “on iş günü” olarak değiştirilmiştir. 
MADDE 60 – Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna

aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı verilen,
koruyucu aile yanına yerleştirilen, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun
305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan, 3/7/2005
tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya bakım tedbiri kararı ve-
rilenlere birden fazla nakil işlemi mevcut öğrencileri de kapsar.”

MADDE 61 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“Kapatılan veya iptal edilen atölye ve/veya laboratuvar şeflikleri 
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut

atölye ve/veya laboratuvar şeflikleri bu Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin beşinci fıkrasına
göre kurulan komisyonca üç ay içerisinde aynı maddenin altıncı fıkrası kapsamında yeniden
değerlendirilerek birleştirilmesine karar verilen şeflikler için mevcut şef görevlendirmesi iptal
edilir ve Yönetmelik hükümlerine göre yeniden görevlendirme yapılır. Şeflik görevlendirmesine
ihtiyaç olmadığı tespit edilen atölye ve laboratuvar şeflerinin görevlendirmeleri iptal edilir.” 

MADDE 62 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde,
25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde ve 39 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer
alan “musiki,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “hafızlık,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 63 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “rehber öğretmen” ibaresi “rehberlik öğretmeni”, 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasının
(c) bendinde yer alan “rehber öğretmenle” ibaresi “rehberlik öğretmeniyle” ve 92 nci madde-
sinin üçüncü fıkrasında yer alan “rehber öğretmenler” ibaresi “rehberlik öğretmenleri” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 64 – Aynı Yönetmeliğin EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4’ünde yer alan “Öğren-
cinin” ibaresinin altına “T.C. Kimlik Numarası” ibaresi eklenmiş ve EK-5 ekteki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

MADDE 65 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 66 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/9/2013 28758

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/2/2014 28918

2- 21/6/2014 29037

3- 13/9/2014 29118

4- 1/7/2015 29403

5- 28/10/2016 29871

6- 26/3/2017 30019

7- 16/9/2017 30182

8- 14/2/2018 30332
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Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin birinci mad-
desinde yer alan “örgün ve yaygın eğitim” ibaresi “örgün ve hayat boyu öğrenme” olarak de-
ğiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “örgün ve yaygın eğitim”
ibaresi “örgün ve hayat boyu öğrenme” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Kanunu ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhur-
başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “ve yaygın” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “örgün” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve
hayat boyu öğrenme” ibaresi eklenmiş, (ç) bendinde yer alan “örgün ve yaygın eğitim” ibaresi
“örgün ve hayat boyu öğrenme” olarak değiştirilmiş,  (d) bendinde yer alan “bireysel çıkarla-
rını” ibaresi “çıkar” olarak değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “kişi,” ibaresi yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Kurul, eğitim kurumunda bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılacak sosyal et-
kinliklerle ilgili iş ve işlemleri eylül ayından itibaren planlar ve yürütür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Çalışmalara katılan öğrencilere Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi (EK-1), çalışma-
larda üstün gayret gösteren öğrencilere Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi (EK-2), katkı sağlayan
öğretmen, veli, üniversite, kurum ve kuruluşlara ise eğitim kurumu müdürü tarafından Sosyal
Etkinlik Teşekkür Belgesi (EK-3) verilir. Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi alan öğrenciler, okul-
aile birliği imkânları ölçüsünde ayrıca ödüllendirilebilir.”

“(7) Bu Yönetmelikte ifade edilen e-Okul Sistemi Sosyal Etkinlik Modülünün kullanı-
mına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz ile belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kişi,”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili giderler, okul-aile birliği gelirleri ile yapılan
diğer aynî ve nakdî bağışlar yoluyla karşılanabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin son
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Eğitim kurumu yönetimince şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler ile ekonomik durumları ye-
tersiz görülen öğrencilerin gezi giderleri, okul-aile birliği ile gönüllü veli, kurum ve kuruluş-
larca karşılanabilir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Ulusal düzeyde bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri yarışmalar,
Bakanlığımız ile kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında düzenlenmiş
olan protokollere uygun veya Bakanlıkça verilen izne bağlı olarak gerçekleştirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim kurumlarında, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçlarına uygun, sosyal
etkinlik çalışmalarını tanıtıcı nitelikte, belirli gün ve haftalara yönelik faaliyetlere katılımda
bulunmuş olan öğrencilerin performanslarını veya ürünlerini içeren duyuru, dergi, gazete, duvar
gazetesi, broşür, afiş, yıllık ve benzeri yayınlar çıkarılabilir ve kurumun resmî internet sayfa-
sında yayımlanabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Sosyal etkinlikler kurulunca eğitim kurumunda bir eğitim ve öğretim yılı süresince
uygulanmak üzere eylül ayında hazırlanan Eğitim Kurumu Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma
Planı (EK-7/a) ile değişen ve gelişen şartlara, oluşan istek ve ihtiyaçlara göre sosyal etkinliklerle
ilgili sonradan yapılan ek planlamaları onaylar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Öğrencilerin okul dışı etkinlikleri, kendi sınıf/şubesi ile birlikte yürüttüğü toplum
hizmeti çalışmaları ve buna ilişkin belgeleri e-Okul Sistemi Sosyal Etkinlik Modülüne işle-
mek.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki ikinci, üçüncü ve dör-
düncü fıkralar eklenmiştir.

“(2) Okullarda kutlanacak ulusal ve resmî bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri;
a) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 
b) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 
c) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. 
ç) 30 Ağustos Zafer Bayramı. 
d) Mahalli Kurtuluş Günleri.” 
“(3) Ulusal ve resmî bayramlar ile mahallî kurtuluş günlerinin kutlanmasında 5/5/2012

tarihli ve 28283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal ve Resmî Bay-
ramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve
Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine uyulur.”   

“(4) Eğitim kurumları, ulusal ve resmî bayramlar ile mahalli kurtuluş günlerinin kut-
lanması ile ilgili okul içi ve okul dışı etkinliklere katılırlar. Ayrıca öğretmen ve öğrenciler bu
kapsamda kendilerine verilen görevleri yaparlar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4, EK-6 ve EK-8 ekteki şekilde
değiştirilmiştir.  

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-10 eklenmiştir.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/6/2017 30090
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:
İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT

2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT: 2018/6)

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kay-
da Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda
Bağlı Mallar Listesine aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“30- Mısır kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar ha-
linde, ufalanmış olsun olmasın, Yuvarlatılmış GTİP: 1104.23.40.00.00; Diğerleri GTİP:
1104.23.98.00.00)

31- Arpa kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar ha-
linde, ufalanmış olsun olmasın GTİP: 1104.29.04.00.00; Yuvarlatılmış GTİP: 1104.29.05.00.00;
Diğerleri GTİP: 1104.29.08.00.00)

32- Buğday kırıkları (Buğdaydan peletler GTİP: 1103.20.60.00.00; Buğday yassılaştı-
rılmış taneler GTİP: 1104.19.10.00.11; Flokon halindeki taneler GTİP: 1104.19.10.00.12; Ka-
buğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın GTİP:
1104.29.17.00.00; Yuvarlatılmış, GTİP: 1104.29.30.00.00; Sadece iri parçalar halinde ufalanmış
GTİP: 1104.29.51.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.29.81.00.00)”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kâr Payı
Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2)
numaralı alt bentlerinde yer alan “genel kanuni yedek akçeler ile” ibareleri yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “varsa imtiyazlı
pay sahipleri, intifa senedi sahipleri ve kâra katılan” ibaresi “varsa intifa senedi sahipleri ile
sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dağıtım ta-
rihleri itibarıyla ortaklara payları oranında” ibaresi “sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, da-
ğıtım tarihleri itibarıyla ortağın sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olacak şe-
kilde ikinci fıkra hükümleri dikkate alınarak” şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “alınmadan” ibaresi “alınarak” şeklinde ve aynı fıkranın ikinci cümlesinde
yer alan “ortak olmayan yönetim organı üyelerine ve ortaklar dışında kâra katılan” ibaresi “or-
taklıkları nedeniyle dağıtılacak kâr payı avansı hariç olmak üzere yönetim organı üyelerine ve
sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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—— • ——
DÜZELTME

18/8/2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete’de alındığı şekliyle yayımlanan,
“Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/07/2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kararı”nın konu özeti
ve toplantı katılımcılarına ilişkin bölümleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 27/08/2018
tarihli ve 80791010/050.01.04/2448 sayılı yazısına istinaden aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2018/4398 

SUÇ  : Özel Belgede Sahtecilik 

SUÇ T.  : 04/11/2008 

SANIK  : Fahri EFE (ġeyhmus oğlu Sultan'dan olma 20/05/1975 doğumlu) Kültür 

Mahallesi 3843 Sokak No:8 Kepez/ANTALYA adresinde ikamet 

etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Isparta 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilen 

12/03/2015 gün ve 2014/729 E. 2015/150 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi 

üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası 

hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık tarafından temyiz 

edildiği, sanık Fahri EFE'ye, tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat 

Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra 

Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın ONAMA isteyen 20/06/2018 gün ve 11 - 2015/l10407 

sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 7383/1/1-1 

————— 

ESAS NO : 2018/3711 

SUÇ  : Tefecilik yapmak ve Vergi Usul Yasasına muhalefet  

SUÇ T.  : 2009 Takvim yılı 

SANIK  : ġahin Esgici (Osman oğlu Habibe'den olma 13/02/1978 doğumlu) 

Öğlebeli Mahallesi Bayrak Sokak No: 20   Merkez/KARABÜK 

adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Karabük 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilen 

20/10/2015 gün ve 2015/105 E. 2015/618 K. sayılı hükmün katılan vekili ve sanık tarafından 

temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen 

son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin katılan vekili ve 

sanık tarafından temyiz edildiği, sanık ġahin ESGĠCĠ'ye, tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile 

ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten 

itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın ONAMA, BOZMA isteyen 

21/05/2018 gün ve 5-2016/35107 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 7383/2/1-1 

————— 

ESAS NO : 2018/2305 

SUÇ  : Vergi Usul Kanununa Muhalefet 

SUÇ T.  : 30/03/2015 

SANIK  : Abdullah EREL (Necmettin oğlu Münevver'den olma 25/06/1974 doğumlu) 

Yenidoğan Mahallesi Sinema Caddesi No: 37/2 GaziosmanpaĢa/ 

ĠSTANBUL adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 6. Ceza Mahkemesi'nden verilen 

10/03/2015 gün ve 2012/751 E. 2015/108 K. sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin katılan vekili 

tarafından temyiz edildiği, sanık Abdullah EREL'e, tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen 

tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 

30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın BOZMA isteyen 28/02/2018 gün ve 19-

2015/211145 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 7383/3/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4000 ADET NOKTA VURUġLU YAZICI, 600 ADET BARKOD OKUYUCU VE 100 ADET 

NOKTA VURUġLU YAZICI TRAKTÖR ÜNĠTESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi 

Daire BaĢkanlığı ihtiyacı 4000 adet Nokta vuruĢlu Yazıcı, 600 adet Barkod Okuyucu ve 100 adet 

Nokta VuruĢlu Yazıcı Traktör Ünitesi KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13/09/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MEYDAN, LABORATUVAR VE ANALĠZ Ġġ GÜCÜ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Meydan, Laboratuvar ve Analiz ĠĢ Gücü Alımı 

T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği ġartname ve SözleĢme esaslarına göre Açık Ġhale 

Usulü ile ihale edilecektir. 

Açık Ġhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya 

herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSĠLTME USULÜ VE 

PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2018/425552 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : YURTBAġI/ELAZIĞ 

b) Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414 

c) Elektronik Posta Adresi : elazigseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale Konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 4170 yevmiye iĢ gücü teminidir. (±%20 toleranslı:)        

9 kiĢi Meydan Pancar Yüzdürme, 18 kiĢi Laboratuvar, 

24 kiĢi Analiz Hizmetleri Olmak Üzere Toplam 51 KiĢi 

Ģeker üretimi kampanyası süresince çalıĢtırılacaktır. 

b) Yapılacağı Yer : Elazığ ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin Süresi : ġeker Üretim Kampanyası Dönemi, Tahmini 90 gün 

  (±% 20 toleranslı) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Elazığ ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi - Saati : 13.09.2018 - 14:00 

4 - Ġhale dokümanı Elazığ ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (YurtbaĢı Beldesi Elazığ) 

adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz TürkLirası) karĢılığı aynı adresten temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar: Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı 

Kamu Ġhale Kanununun 3. Maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları 

tadil eden Kanunlara tabi değildir. 7403/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya Ġli, MuratpaĢa Ġlçesi, 2679 ada, 1 parsel üzerindeki 191188 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen Adalya Artı Yapı Denetim A.ġ.’nin kuruluĢ ortağı Tuncay TUNCEL (ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17737, Oda Sicil No: 55038) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. Ġdare Mahkemesinin 12.06.2018 tarihli ve 

E.2018/879 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 

durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

Tuncay TUNCEL hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlemin kuruluĢ ortaklığı ile ilgili olan 

kısmının yürütülmesi 30.07.2018 tarihli ve 131859 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 7390/1-1 

————— 

Lonca Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1120666, 1120675 ve 

1120681 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Lonca Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Arbak CANOVA 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20091, Oda Sicil No: 3052), 

Nazdem Yapı Denetim ve MüĢ. Hiz. Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 

888758, 805305 ve 1189953 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki 

Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Nazdem Yapı Denetim ve MüĢ. Hiz. 

Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu 

denetim elemanı ġaban Murat YUMURTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

9109, Oda Sicil No: 9976), 

Nazden Yapı Denetim Hiz. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 

888758, 867488 ve 805305 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 

hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Nazden Yapı Denetim Hiz. San. ve Tic. Ltd. 

ġti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep 

olan sorumlu denetim elemanı Tüzün ÇEVĠK (HAKTANIR)’ın (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 3653, Oda Sicil No: 15658), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve 

üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; 

Bakanlık Makamının 27.08.2018 tarihli ve 147132 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 7391/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

16.08.2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ilanda ―…07.07.2017 tarihli 

ve 30117 sayılı Resmi Gazete ilanı …‖  ifadesinin çıkarılarak yerine ―…27.01.2017 tarihli ve 

29961 sayılı Resmi Gazete ilanı …‖  ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 

17.08.2018 tarihli ve 145852 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 7392/1-1 

————— 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 755206, 755213 ve 755219 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanması nedeniyle, 09.12.2016 tarihli ve 

29067 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile ―yeni iĢ 

almaktan cezası‖ verilen, Merkez-94120 Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret Odasına kayıtlı 281 

nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ege Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara Bölge Ġdare Mahkemesi 6. Ġdari Dava Dairesi’nin 18.05.2018 

tarih ve E. 2018/176-K.2018/739 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ 

hükmedildiğinden, 17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiĢ olan 

idari iĢlemin Ege Yapı Denetim Ltd. ġti. ile ilgili olan kısmı 17.08.2018 tarihli ve 145987 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  7393/1-1 

————— 

Ġzmir Ġli, Bergama Ġlçesi, 640 ada, 16 parsel üzerindeki 938344 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen Dokuz Eylül Yapı Denetim Ltd. ġti. (Ticaret odası: Ġzmir, Ticaret Sicil No: 

160531, Yapı Denetim izin Belgesi Numarası: 1589) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 2. Ġdare Mahkemesinin 12.06.2018 tarihli ve E.2017/1653-K.2018/1262 sayılı 

karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 01.03.2017 tarihli ve 29994 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiĢ olan idari iĢlemin Dokuz Eylül Yapı Denetim Ltd. ġti. ile 

ilgili olan kısmı 16.08.2018 tarihli ve 144106 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 7394/1-1 

————— 

Kayseri Ġli, Melikgazi Ġlçesi, 13 pafta, 110 ada, 2 parsel üzerindeki 1280602 YĠBF nolu 

inĢaatın denetimini üstlenen Artı Detay Yapı Denetim Ltd. ġti. (Ticaret odası: Boğazlıyan, Ticaret 

Sicil No: 1443, Yapı Denetim izin Belgesi Numarası:1319) tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 11. Ġdare Mahkemesinin 12.07.2018 tarihli ve E.2017/2779-K.2018/1622 

sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarihli ve 30141 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiĢ olan idari iĢlemin Artı Detay Yapı Denetim Ltd. ġti. ile 

ilgili olan kısmı 16.08.2018 tarihli ve 144134 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 7395/1-1 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde boĢ bulunan kadrolarına 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör adayların 6 (altı) adet olacak Ģekilde hazırlamaları gereken; BaĢvuru dilekçesini, 

YÖK Formatlı özgeçmiĢlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalıĢmaları da 

belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 

Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ÇalıĢma/Emeklilik Belgesini içeren 

baĢvuru dosyalarına, özgeçmiĢ ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD’yi 

ekleyerek Rektörlük Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne baĢvurmaları gerekmektedir. 

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; dört (dört) adet olacak Ģekilde 

hazırlamaları gereken; BaĢvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmiĢlerini, Lisans, Yüksek 

Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 

Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil baĢarı 

belgesi ile ÇalıĢma/Emeklilik Belgesini içeren baĢvuru dosyalarına, özgeçmiĢ ve eserlerini içeren 

elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beĢ) gün içerisinde, Ġstinye 

Üniversitesi Topkapı Kampüsüne Ģahsen veya posta yoluyla baĢvurmaları gerekmektedir. Süresi 

içinde yapılmayan baĢvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

ADRES: Ġstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No: 9 

Zeytinburnu, Ġstanbul, 34010 

 

FAKÜLTE/MYO BÖLÜM/PROGRAM UNVAN KADRO ÖZEL ġART 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık Doç. 1 

Mimarlık Tasarım alanında Doktora 

yapmıĢ olup, ModernleĢme ve 

Modernizm, Mekân ĠliĢkileri ve 

Sinema ve Mimarlık alanlarında 

bilimsel çalıĢmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans 

mezunu olmak, sirkadyen döngü 

metabolik sendrom ve uyku apnesi 

konularında deneyimli, Beslenme ve 

Diyetetik alanında doktora yapmıĢ 

olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Çocuk GeliĢimi 

Bölümü 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Çocuk GeliĢimi Bölümü lisans 

mezunu olmak ve Çocuk GeliĢimi 

alanında doktora yapmıĢ olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik Prof. 1 

Doçentliğini Ebelik veya Doğum ve 

Kadın hastalıkları hemĢireliği 

alanında almıĢ olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik Doç. 1 

Doçentliğini Ebelik veya Doğum ve 

Kadın hastalıkları hemĢireliği 

alanında almıĢ olmak. 
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FAKÜLTE/MYO BÖLÜM/PROGRAM UNVAN KADRO ÖZEL ġART 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Ebelik/HemĢirelik lisans mezunu 

olmak ve Ebelik ya da Doğum ve 

Kadın hastalıkları hemĢireliği 

alanında doktora yapmıĢ olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

Prof. 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü lisans mezunu olmak, 

Doçentliğini Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon alanında almıĢ olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

Doç. 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü lisans mezunu olmak, 

Doçentliğini Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon alanında almıĢ olmak. 

Dil puanın 80 ve üzerinde olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü lisans mezunu olmak ve 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

alanında doktora yapmıĢ olmak. Dil 

puanın 80 ve üzerinde olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
HemĢirelik Prof. 1 

Cerrahi hemĢireliği veya çocuk 

hastalıkları hemĢireliği veya 

hemĢirelik esasları ve halk sağlığı 

hemĢireliği alanında doçentliğini 

almıĢ olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
HemĢirelik Doç. 1 

Doçentliğini hemĢirelik alanında 

almıĢ olmak. Dil puanın 80 ve 

üzerinde olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
HemĢirelik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

HemĢirelik lisans mezunu olmak ve 

iç hastalıkları hemĢireliği alanında 

doktora yapmıĢ olmak. Periton 

diyalizi ile çalıĢmaları bulunmak. Dil 

puanın 80 ve üzerinde olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
HemĢirelik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

HemĢirelik lisans mezunu olmak ve 

hemĢirelik alanında doktora yapmıĢ 

olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Sosyal Hizmet 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sosyal Hizmet lisans mezunu olmak 

ve sosyal hizmet ya da sosyal hizmet 

alanlarına uygun bir programda 

doktora yapmıĢ olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve KonuĢma 

Terapisi Bölümü 
Prof. 1 

Dil ve KonuĢma Terapisi alanında 

doktora yapmıĢ olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve KonuĢma 

Terapisi Bölümü 
Doç. 1 

Dil ve KonuĢma Terapisi alanında 

doktora yapmıĢ olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve KonuĢma 

Terapisi Bölümü 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Dil ve KonuĢma Terapisi alanında 

doktora yapmıĢ olmak. 
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 

aĢağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. Ġlgililerin; 

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımaları, 

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiĢtirilen 24. ve 26. 

maddelerinde belirlenen asgari koĢulları sağlamıĢ olmaları, 

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmıĢ olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen Ģartları taĢıyan adayların; 

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, baĢvuracak adayların baĢvuracakları Anabilim 

Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiĢ, doçentlik belgesi ile baĢlıca araĢtırma eseri olarak 

gösterecekleri yayınlardan birini ve bilimsel çalıĢma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 

(Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe, 

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, baĢvuracak adayların baĢvuracakları Anabilim 

Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiĢ, doçentlik belgesi ile baĢlıca araĢtırma eseri olarak 

gösterecekleri yayınlardan birini ve bilimsel çalıĢma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 4 

(Dört) adet CD ortamında Rektörlüğe, 

3 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve 

Atama Kriterlerine göre yapılacaktır. 

4 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine baĢvurabilirler. Birden fazla kadroya 

baĢvuruda bulunan adayların baĢvuruları geçersiz sayılacaktır. 

5 - BaĢvurular Ģahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

6 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca baĢarılı 

bulunan aday hakkında güvenlik soruĢturması ve arĢiv soruĢturması yapıldıktan sonra sonucun 

olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır. 

7 - Ġlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren (Hafta sonu veya resmi tatiller 

olması halinde sonraki iĢ gününde) 15 gün içerisinde adayların Profesör ve Doçent kadroları için 

Rektörlüğe baĢvuru yapması gerekmektedir. 15 inci günün mesai bitiminden itibaren 

kurumumuza intikal edecek baĢvuru dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 

Birim/Bölüm 

Anabilim/Anasanat Dalı/Program Profesör Doçent  

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

TÜRK ĠSLAM SANATLARI 1 
  

TÜRK MÜZĠĞĠ DEVLET KONSERVATUARI 

HALK MÜZĠĞĠ 
 

1 Halk müziği ile ilgili çalıĢması olmak. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30 - 31.07.2018 - 01.08.2018 - 234 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 01.08.2018 - 3211 NEVġEHĠR 

Dosya No : 50.07.632 

NevĢehir Ġli, Ürgüp Ġlçesi, NevĢehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

12.11.1999 tarih ve 1123 sayılı kararı ile belirlenen III. derece doğal sit alanında kalan Cemil 

Köyü’nde koruma amaçlı imar planı yapılmasına iliĢkin Kurumumuz görüĢünün bildirilmesine 

iliĢkin NevĢehir Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü’nün 19.01.2016 tarih ve 

28384308-754-E.433 sayılı yazısı, konunun yerinde incelenmesi üzerine Müdürlüğümüz 

uzmanlarınca hazırlanan 24.08.2016 tarihli rapor, bahse konu rapor doğrultusunda ilgili 

idaresinden bilgi ve belgenin istendiği 24.08.2016 tarih ve 96743921/50.07.0.632-3098 sayılı 

Müdürlük yazımız, söz konusu bilgi ve belgelerin Müdürlüğümüze iletildiği NevĢehir Ġl Özel 

Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü’nün 01.11.2016 tarih ve 28384308-000-E.9781 

sayılı yazısı, tespiti yapılan taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösteren yapıların tescil edilmesine 

iliĢkin Kurum görüĢünün istendiği 07.04.2017 tarih ve 96743921/50.07.0.632-1077 sayılı ve 

19.10.2017 tarih ve 96743921/50.07.0.632-3272 sayılı Müdürlük yazılarımız, konuya iliĢkin 

görüĢlerin Müdürlüğümüze iletildiği NevĢehir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 

19.04.2017 tarih ve 94396567-252.01.99.50-E.1648 sayılı yazısı ve NevĢehir Ġl Özel Ġdaresi Ġmar 

ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü’nün 11.12.2017 tarih ve 28384308-754-E.11999 sayılı yazısı, 

Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan 24.08.2016 tarihli rapor doğrultusunda Cemil Köyü’ne 

iliĢkin önerilen kentsel sit sınırlarına iliĢkin kurum görüĢünün istendiği 19.04.2018 tarih ve 

96743921-171.05-E.344574 sayılı Müdürlük yazımız, konuya iliĢkin görüĢlerin Müdürlüğümüze 

iletildiği NevĢehir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 04.05.2018 tarih ve 94396567-

252.01.99.50-E.2150 sayılı yazısı, NevĢehir Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme 

Müdürlüğü’nün 11.05.2018 tarih ve 28384308-100-E.5310 sayılı yazısı ile Müdürlüğümüz 

uzmanlarının 23.07.2018 tarih ve 362169 sayılı raporu okundu, NevĢehir Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 30.03.2018 tarih ve 3011 sayılı kararı gereği konu yerinde incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda: 

NevĢehir Ġli, Ürgüp Ġlçesi, Cemil Köyünde 3440- 3443, 3149- 3150, 3369, 3163, 3176, 

3309-3310, 3292, 3365, 3446, 3432, 3271-3272, 3493, 3191, 3478-3441-3477, 3513, 3486, 3370, 

3431, 3477 parsellerde yer alan taĢınmazların 2863 sayılı Kanunun 6. ve 7. Maddesinde belirtilen 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği anlaĢıldığından tescilinin uygun olduğuna, 

tescili uygun bulunan taĢınmazlara iliĢkin tescil fiĢlerinin düzeltilerek Kurulumuza sunulmasına 

ve ekli 1/2000 ölçekli haritada gösterilen alanın kentsel sit alanı olarak belirlenmesinin uygun 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDĠRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

 
 7341/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 1 Eylül 2018 – Sayı : 30522 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  18.06/51 

Toplantı Tarihi ve No : 10/08/2018 - 281 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10/08/2018 - 5861 ANKARA 

Çankırı Ġli, Orta Ġlçesi, Sakaeli Köyü sınırları içerisinde Devrez Çayı Mevkiinde Ankara 1 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen 

Sakaeli Tümülüsünün tesciline iliĢkin Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının hazırlamıĢ olduğu 11.06.2018 gün ve E. 298559 sayılı raporu, 

Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.06.2018 gün ve 5690 sayılı 

kararı, , Çankırı Valiliği Çevre ve ġehircilik Müdürlüğünün 27.06.2018 gün ve E.2258 sayılı 

yazısı, okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda, 

Çankırı Ġli, Orta Ġlçesi, Sakaeli Köyü sınırları içerisinde Devrez Çayı Mevkiinde Ankara 1 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen 

Sakaeli Tümülüsünün ekli harita üzerinde sınırları ve koordinatları belirlendiği Ģekilde 1.derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,  

Söz konusu arkeolojik alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin koruma ve 

kullanma koĢullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDĠRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname
Numarası: 16)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına, Dr. Yasin YILDIZ’ın

Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/155)
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve işletmeler Genel Müdür Yardımcısı

Ahmet Sedat SERT Görevinden Alınmış ve Bu Suretle Boşalan Yatırım ve
İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Neşe ÇILDIK’ın Atanması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 2018/156)

–– Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı (Karar Sayısı: 2018/157)

YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/6)
–– Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ

DÜZELTME Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile İlgili

NOT: 31/8/2018 Tarihli ve 30521 mükerrer Sayılı Resmî Gazete’de Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumuna ait Tebliğ ve Kurul Kararları yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


