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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf

Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1)

numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan 13 üncü madde aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“13) Takograf cihazları için, Avrupa Birliği ülkelerinden birinin; takograf otoritesi, ta-

kograf yetkili servisleri konusundaki otoritesi veya akredite kuruluşlarından alınmış kullanı-

mına uygunluğunu tevsik eden belgeye sahip mobil veya sabit test ve kalibrasyon cihazı. Test

ve kalibrasyon cihazı ile ilgili bu maddede belirtilen uygunluk belgesi Bakanlık bünyesinde

yapılacak incelemeler sonucunda da verilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan “BİLİM, SANAYİ VE TEKNO-

LOJİ BAKANLIĞI” ibaresi “SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI” şeklinde değiştiril-

miştir.
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Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı
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MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAŞRA TEŞKİLATINDA
İSTİHDAM EDİLECEK MÜHENDİS, EKSPER VE TEKNİKER 
POZİSYONLARINA AİT SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü taşra teş-

kilatında görev alacak 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel sta-
tüsüne açıktan ilk defa atanacak Mühendis, Eksper ve Teknikerlerde aranacak şartları, yapılacak
giriş sınavlarının şekli, uygulanması ile Sınav Komisyonuna ilişkin usul ve esasları belirle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatını

oluşturan ünitelerde çalıştırılmak üzere 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi söz-
leşmeli personel statüsündeki Mühendis, Eksper ve Tekniker pozisyonlarına açıktan ilk defa
atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 8 inci maddesi ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde istihsal edilen yılı Genel Yatırım Finans-
man Kararnamesinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdür: Çay İşletmeleri Genel Müdürünü,
b) Genel Müdürlük: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
c) Giriş sınavı: Adaylar için yapılacak yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınavı,
ç) Kanun Hükmünde Kararname: Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Dü-

zenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameyi,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/2/2012 28204

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/5/2014 29015

2- 17/11/2015 29535

3- 14/5/2016 29712

4- 10/6/2017 30092
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d) KPSS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu

Personel Seçme Sınavını,

e) Puan türü: Genel Müdürlükçe belirlenip ilan edilen ilgili KPSS puan türlerini,

f) Sınav Komisyonu: Sözleşmeli personel sınav komisyonunu,

g) Taşra teşkilatı: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı üniteleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Komisyonu ve Görevleri ile Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav Komisyonunun oluşumu

MADDE 5 – (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür

Yardımcısının başkanlığında; aralarında I. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı yer almak

kaydıyla,  mühendis/eksper teknik kökenli idareciler arasından Genel Müdür tarafından belir-

lenecek iki üye olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından bu

fıkrada belirtilenler arasından dört yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle

Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyo-

nuna katılır.

(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri aşağıdaki durumlarda sınav komisyonunda

görev alamazlar:

a) Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin katıldığı sınavda,

b) Kendisinin veya eşinin altsoy veya üstsoyunun katıldığı sınavda,

c) Kendisi veya eşi ile arasında evlatlık bağı bulunanın katıldığı sınavda,

ç) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa

dahi kayın hısımlığı bulunanların katıldığı sınavda,

d) Nişanlısının katıldığı sınavda,

e) Kendisi veya eşinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket et-

tiklerinin katıldıkları sınavda.

Sınav Komisyonunun görevleri

MADDE 6 – (1) Sınav Komisyonu, giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit

edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer iş-

lemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama

sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte

belirtmek zorundadır.

Giriş sınavı

MADDE 7 – (1) 2 nci maddede kapsamı belirtilen pozisyonlara giriş sınavı ile atama

yapılır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.

(2) Giriş sınavının yazılı kısmı, uygun görülen zamanlarda boş pozisyon ve ihtiyaç du-

rumuna göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üni-

versiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından birine yaptırılır. Sınava ilişkin hususlar,

Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

(3) Sınav Komisyonunca gerçekleştirilecek sözlü sınav ise Komisyonun uygun göreceği

yerde yapılır.
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Giriş sınavı duyurusu
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, be-

lirlenen puan türü ve asgari puanı, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru şekli, baş-
vuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, sınav tarihi,
atama yapılması planlanan pozisyon sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar; sınav komisyo-
nunca, sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete ile Genel Müdürlüğün ve Devlet
Personel Başkanlığının internet sitelerinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 9 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir:
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak.
b) Fakültelerin/Yüksekokulların veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış

yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Genel Müdürlüğün ihtiyacına göre
giriş sınavı duyurusunda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

c) Son başvuru tarihi itibariyle mezun olunan programa göre geçerlilik süresi dolmamış
ve giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan ilgili KPSS puan türünden en az yetmiş puan almış ol-
mak.

Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 10 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda yer alan

adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.
(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkan-

lığından ve Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki
belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış
olanlar için diploma denklik belgesinin örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Bir adet vesikalık fotoğraf.
(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Mü-

dürlüğe teslim edilmesi şarttır. İkinci fıkrada belirtilen belgelerin fotokopisi, aslı ibraz edilmek
şartıyla Genel Müdürlükçe onaylanarak da kabul edilebilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda
belirtilen son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen adrese ulaşmış olması gerekir. Postadaki
gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen
başvurular dikkate alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer verilen giriş sınavına ilişkin iş ve işlemler Personel Dairesi
Başkanlığınca yerine getirilir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular Personel Dai-

resi Başkanlığınca incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İste-
nilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre ilgili
puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon
sayısının on katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Mezun olunan programa göre
belirlenen puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sı-
navına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilir. Ay-
rıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.
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(3) Başvuru şartlarını taşımayanlara ait başvuru belgeleri, talep halinde giriş sınavına
katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri halinde sa-
hiplerine teslim edilir.

Yazılı sınav ve konuları
MADDE 12 – (1) Giriş sınavının yazılı kısım sorularının tamamı giriş sınavı duyuru-

sunda belirtilen mesleki alan bilgisinden hazırlanır.
(2) Sınav sorularının hangi konulardan oluşacağı hususu sınav ilanında duyurulur.
(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sa-

yılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.
Sözlü sınava çağrı
MADDE 13 – (1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan aday-

lardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon
sayısının üç katına kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü sı-
nav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, sözlü
sınava katılmaya hak kazanan adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.

Sözlü sınav
MADDE 14 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Mü-

dürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak (a) bendi için elli, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin tamamı için elli olmak

üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından
verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri not-
ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Giriş sınavı sonuçlarının ilanı
MADDE 15 – (1) Sınav Komisyonu; KPSS’nin ilgili puan türündeki notu, yazılı sınav

notu ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı listesini hazırlar. Sınav
Komisyonu yarışma sınavından başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek
aday belirleyerek başarı listesini Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.

(2) Başarı listesi, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan
adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 16 – (1) Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü

içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden
itibaren yedi iş günü içinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonuç, adaya
yazılı olarak bildirilir.

(2) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından
daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar
için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atanma ve Bildirim

Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 17 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel

pozisyonlarına atanmak üzere yapılan giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki bel-
geler istenir:

a) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv formu,
b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
c) Dört adet vesikalık fotoğraf,
ç) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,
d) Sağlık durumu beyan formu (Ek-1),
e) Mal bildirimi,
f) Etik sözleşmesi.
Sözleşmeli personel pozisyonuna atanma
MADDE 18 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adayların, talep edilen belgeleri ibraz

etmeleri halinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozis-
yonlarına atanma işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca başlatılır.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. Güvenlik soruş-
turması ve/veya arşiv araştırması olumlu olan adayların atamaları yapılır.

(3) Atamaları yapılan sözleşmeli mühendis, eksper ve teknikerlerin görevlerine başla-
malarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri ile 14/7/1965 tarihli ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48, 62 ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Giriş sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli
sebeplerle ayrılanların yerine sınavı kazananlara ilişkin listenin ilan edildiği tarihten itibaren
cari yılsonuna kadar başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından ihtiyaç du-
yulması halinde atama yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 19 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyan-

da bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 20 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Personel
Dairesi Başkanlığınca saklanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 399 sayılı Kanun

Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu ve cari yılda uygulanacak Yatırım Finans-
man Kararnamesi hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.
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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden:
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı

fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim, sınavlar ve kayıt
işlemleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim, sınavlar ve kayıt işlemle-
rine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokullarını,
c) Birim kurulu: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte ku-

rulunu; yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulunu,
ç) Birim yönetim kurulu: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı fakültelerde fa-

külte yönetim kurulunu; yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kuru-
lunu,

d) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
e) Rektör: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini,
ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi

iki yıldır. Meslek yüksekokullarında, programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere ön lisans
diploması verilir.

(2) Fakülteler ve yüksekokullarda eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Bu birimlerin prog-
ramlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık yabancı dil hazırlık
eğitim-öğretimi birinci ve ikinci fıkrada belirtilen sürelerin dışındadır.

(4) Öğrenimini birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sürelerde tamamlayıp mezun ola-
mayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlan-
dırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.
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(5) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa iliş-
kin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi
dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık
eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenme-
mesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senato kararı
ve YÖK onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt ye-
nilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilir.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 6 – (1) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri ara sınav süresi dâhil on beş

haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dı-
şındadır. Sınavlar ve ortak zorunlu dersler hafta sonları da yapılabilir. İlgili birimin özelliğine
göre ara sınav süresi içinde gerektiği hallerde ders ve uygulama yapılabilir.

(2) Eğitim-öğretim ile ilgili akademik takvim önerileri birimlerce hazırlanarak, her yıl
en geç mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunulur. Senato tarafından karara bağlanan
akademik takvim; dekanlıklar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüklerince her
eğitim-öğretim yılının başlamasından en az bir ay önce ilan edilir.

Eğitim-öğretim programları
MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün olarak birinci ve ikinci öğretim

yapılır. Ancak ilgili birim kurulunun gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile
açık, dışarıdan, uzaktan ve yaygın öğretim de yapılabilir. Birimler çift ana dal ve yan dal gibi
programları da yürütebilirler.

(2) Çift ana dal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Sena-
tonun kararı ile herhangi bir programa kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere,
kendi program alanına yakın başka bir programı kendi programıyla birlikte yürüterek, ikinci
bir program diploması almalarını sağlayan bir programdır. Çift ana dal ile ilgili diğer esaslar
Senato tarafından belirlenir.

(3) Yan dal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun
kararı ile belirlenir ve bölümlerin işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı
öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya
yönelik bir yan dal programını izlemelerine olanak verilir. Yan dal programı ayrı bir lisans
programı anlamını taşımaz. Yan dal ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Uzaktan öğretim programı; öğretimin her düzeyinde basılı malzeme, radyo-televiz-
yon ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekânda
bulunmasını gerektirmeyen eğitim türüdür. Uzaktan öğretim programı; Senatonun kararı ve
YÖK onayı ile açılır. Uzaktan öğretim ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Öğretim dili ve yabancı dille öğretim
MADDE 8 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir.
(2) Senato kararı ve YÖK onayı ile ön lisans ve lisans programlarında kısmen veya ta-

mamen yabancı dilde eğitim verilebilir. Bu programlarda zorunlu hazırlık sınıfı açılır.
(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, meslekî yabancı dil dersleri veri-

lebilir. Bu programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz ancak Senato kararı ile is-
teğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir.

(4) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılması ve yabancı dil hazırlık programlarına ilişkin
esaslar, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik ve Senato kararları doğrultusunda yürütülür.
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Öğretim planları
MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelerde, yüksekokullarda ve meslek yüksek-

okullarında ders geçme sistemi esastır. Tüm dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.
(2) İlgili birim kurulunca hazırlanan müfredatlar, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar

Senatonun onayına sunulur. Senato tarafından karara bağlanan müfredatlar; dekanlıklar, yük-
sekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüklerince her eğitim-öğretim yılının başlamasından en
az bir ay önce ilan edilir.

(3) Ders kredileri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan
için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrenci-
lerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını
bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim
kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için ön-
görülen diğer faaliyetler için gerekli çalışmalar da göz önünde bulundurularak Senato tarafından
belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı ders AKTS kredileri hesaplanır.

(4) Bir eğitim-öğretim yılında ön lisans-lisans programlarında her yarıyıl için ders ve
uygulama kredisi 30 AKTS’dir. Eğitim-öğretim süresi iki yıl olan programlarda 120 AKTS,
dört yıl olan programlarda 240 AKTS’dir.

(5) Derslerin öğretim süresince dönemlere göre dağılımı; haftalık, teorik ve laboratuvar,
her türlü uygulama saati, kredi değeri ve varsa koşulları ilgili kurulların kararı ile belirlenir.
Koşullu ders uygulaması alınan karardan bir akademik yıl sonra uygulamaya girer.

Dersler
MADDE 10 – (1) Birim kurulunca program öğretim planlarına alınan dersler; teorik

dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye çalışmaları, tez, proje, staj, iş yeri uygulamaları ve
benzeri çalışmaları kapsar. Dersler zorunlu ve seçmeli olabilir.

(2) Bir dersin kredisinin hesaplanmasında bir saat teorik ders 1 kredi, bir saat uygulama
ve/veya laboratuvar 0,5 kredi olarak alınır. Meslek yüksekokullarında ise bu hesaplama ilgili
mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(3) Derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken seçmeli
ders sayısı ve/veya kredisi, ilgili birim kurulunca eğitim-öğretim programlarında belirtilir. Bir
seçmeli dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı birim yönetim kurulunca belirlenir.

(4) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma koşulu aranabilir.
Bir derse kayıt olunabilmesi için başarılmış olması koşulu aranan ders ön koşul dersi, kayıt
olunabilmesi bir ön koşul dersin başarılmasına bağlı olan ders, ön koşullu ders olarak tanım-
lanır. Ön koşul ve ön koşullu ders/dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir.

(5) Laboratuvar, proje ve uygulamalı dersler gruplar halinde yürütülebilir. Bu derslerin,
gruplara ayrılma nedenleri ilgili bölümün önerisi ile birim yönetim kurulu tarafından karara
bağlanır.

(6) Birim kurulunun kararıyla öğrencilere, mezun olabilmeleri için zorunlu bitirme
ödevi veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. Bu çalışmaların nasıl yapılacağı ile ilgili esaslar
ilgili birim kurulunca düzenlenir.

(7) Öğrenci sayısının yüksek olduğu sınıflarda eğitim-öğretim şubeler halinde de sür-
dürülebilir. Şubeler bölüm kurulunun gerekçeli önerisi ile ilgili birim yönetim kurulunca açı-
lır.

(8) Staj, eğitim-öğretim programlarının niteliklerine bağlı olarak, öğrencilerin edindiği
bilgileri uygulama alanına aktarması ya da uygulama alanıyla pekiştirmesi amacıyla ön lisans
ve lisans düzeylerinde yaptıkları uygulamalı çalışmalardır. Staj çalışmaları ve iş yeri uygula-
maları birimler tarafından her programın özelliğine göre hazırlanır. Stajlarla ilgili usul ve esaslar
Senato tarafından belirlenir.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2018 – Sayı : 30589



Kimlik kartı
MADDE 11 – (1)  Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı bir öğrenci

kimlik kartı verilir.
(2)  Kimlik kartını kaybeden öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kimliğini kay-

bettiğine dair dilekçe ile başvurduğu takdirde; kendisine, aynı dönemde geçerli olacak yeni
kimlik kartı verilir.

(3) Kimlik kartlarının kullanılmayacak kadar yıpranması halinde, eski kimlik kartının
iadesi koşuluyla öğrenciye yeni kimlik kartı düzenlenir.

(4) Mezun olan veya Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin kimlik kartını iade etmesi
zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Şartları, Yatay ve Dikey Geçişler, Özel Öğrenci,

Öğrenci Değişimi, Engelli Öğrenciler

Kayıt şartları
MADDE 12 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak,
b) ÖSYM tarafından yapılan sınavlarla veya özel yetenek sınavlarından birisiyle kayıt

hakkı kazanmış olmak veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş ile kayıt hakkı
kazanmış olmak.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını kendileri yaptırmaları gerekir.
Ancak, adaylar vekalet verdikleri kişiler aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler.

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM tarafından yapılan
sınavlarda sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir. Hakkında ilgili mev-
zuata göre işlem başlatılır.

(4) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt yaptırmaları için gerekli belgeler
Senato tarafından belirlenir.

(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimler, kendi birimlerinin kayıtlarıyla ilgili
ek belgeler isteyebilir.

(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye başvuru, kabul ve kayıtları ile ilgili esas-
lar Senato tarafından belirlenir.

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 13 – (1) Yatay geçişler; Üniversitenin programları arasında veya Üniversite

ile diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan geçişlerdir.
(2) Dikey geçişler; herhangi bir ön lisans programından mezun olanların, eğitim ve öğ-

retimlerini bir lisans programında devam etme hakkını elde ettikleri geçişlerdir.
(3) Yatay ve dikey geçişler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara yatay ve dikey geçişle gelen

öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Özel öğrenci
MADDE 14 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı ön lisans ve lisans öğ-

rencileri Üniversiteden veya Üniversitedeki ön lisans ve lisans öğrencileri başka bir üniversi-
teden; farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek veya özel durumu, sağlık
ve benzeri nedenlerle farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmek amacıyla ka-
yıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla özel öğrenci olarak ders/dersler alabilirler.

(2) Özel öğrencilik ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 15 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili an-

laşmalar ve Erasmus, Mevlana gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde, bu üniversitelere
bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderebilir.
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(2) Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre
eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde/programında
akademik danışmanın onayıyla gerekli derslere kayıt yapar. Ancak okuduğu üniversitede al-
dıkları derslerden sorumlu sayılır. Seçilen derslerin toplam kredisinin bir yarıyıl için 30 AKTS
olması hedeflenir. Bu derslerin belirlenmesi, bölüm/program koordinatörünün ve ilgili bölü-
mün/programın teklifi, birim yönetim kurulunun kararı ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşir. Bu
derslerden alınan notlar, ilgili yarıyılın başarısı olarak öğrenci transkriptine işlenir ve akademik
ortalamaya katılır.

(3) Yurt dışındaki üniversiteden değişim programı kapsamında gelen öğrencilere Üni-
versitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine not durum belgesi verilir.

Yurt içi üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 16 – (1) Üniversite ile ulusal düzeyde diğer üniversiteler arasında yapılacak

protokoller çerçevesince öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı uygulanır. Bu protokoller,
18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Ara-
sında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre
yapılır.

Engelli öğrenciler
MADDE 17 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üni-

versiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güç-
lük çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu
güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin
dersi alması sağlanır. Buna rağmen öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen
yerine getiremiyor ise, o derse eşdeğer olan başka bir ders alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına girmek
zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için engelli
öğrenci yetersizlikleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi,
biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç
gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, İntibak ve Ders Muafiyeti, Ders Alma ve Akademik Danışmanlık

Kayıt yenileme
MADDE 18 – (1) Öğrenciler her yarıyılın başlangıcından önceki bir hafta içinde Senato

tarafından kabul edilen akademik takvimde belirlenen tarihlerde öğrenci katkı payını veya öğ-
renim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Gerektiğinde katkı payı veya öğre-
nim ücretinin ödendiğine dair belge öğrenciden istenebilir.

(2) Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirtilen sürede, haklı
ve geçerli nedenleri olmadan kayıtlarını yenilemeyenler, o dönemin derslerini alamaz ve bu
derslerin sınavlarına giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrencinin akademik takvimde
belirtilen ders ekleme süresi içerisinde kayıt yenilemesi mümkündür.

İntibak ve ders muafiyeti
MADDE 19 – (1) Birimlerdeki programlardan birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler,

daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için inti-
bak ve muafiyet talebinde bulunurlar. İntibaklar ve ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato ta-
rafından belirlenir.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2018 – Sayı : 30589



Ders alma
MADDE 20 – (1)   Öğrenciler her eğitim-öğretim yarıyılının başlangıcında akademik

takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydı yapmak zorundadır.
(2) Öğrenciler tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, tüm sorumluluk kendilerinde

olmak üzere, yarıyılın ilk haftası içinde mazeretli ders kaydı yapabilirler.
(3) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam

edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin
sınav notu iptal edilir.

(4) Öğrencilerin ders kaydı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Akademik danışmanlık
MADDE 21 – (1) Öğrencilere kayıt yenileme ve ders alma başta olmak üzere eğitim-öğ-

retim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı baş-
lamadan önce, bölüm başkanlıklarının önerisi dikkate alınarak birim yönetim kurulunca, ilgili
bölümün öğretim üyeleri arasından; öğretim üyesi bulunmayan veya yeterli olmayan birimlerde
tercihen öğretim görevlileri olmak üzere mevcut öğretim elemanları arasından akademik da-
nışmanlar görevlendirilir.

(2) Akademik danışmanların görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Devam Mecburiyeti, Sınavlar ve Ders Geçme

Devam mecburiyeti
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin teorik derslere en az %70, uygulamalara en az %80

oranında devamları zorunludur. Ancak bir dersin devam ve varsa uygulamalarında başarılı olma
şartlarını yaz öğretimi hariç bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları duru-
munda derse devam koşulu aranmaz.

(2) Sağlık raporu, öğrencinin devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(3) Üniversite tarafından kültür ve spor faaliyetlerine katılmak üzere görevlendirilen

öğrencilerin görevlendirildikleri süreler ile ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlü-
ğünce kabul edilen eğitim-öğretimi ilgilendiren kurum dışı temsil süreleri, devam şartı dışında
tutulur.

(4) Öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin sınavlarına katılmaları gerekir. Ancak daha
önce devam zorunluluğu yerine getirilen derse devam zorunluluğu aranmaz.

(5) Öğrencilerin devam durumları, dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenciden
alınan imza ile takip edilir.

Sınavlar ve ders geçme
MADDE 23 – (1) Öğrenciler; öğretim planında öngörülen AKTS kadar tüm zorunlu

ve seçmeli dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.
(2) Öğrencilerin ders başarıları ve ders geçme durumlarını belirlemek üzere her yarı-

yılda en az bir ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınav hakkı verilir.
(3) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Öğrencilere her

ders için verilen not, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notu şekline dönüştürülür ve başarı
notu olarak verilir. Bağıl değerlendirme koşulunun sağlanamadığı dersler için mutlak değer-
lendirme sistemi kullanılır.

(4) Örgün öğretimde bir dersin başarı notunun hesaplanmasında ara sınavların harf no-
tuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır.

(5) Harfli notlar, başarı notu, değerlendirme ve not aralıkları aşağıdaki tabloda veril-
miştir:
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Harfli Notu Başarı Notu Değerlendirme Puan
AA 4,00 Mükemmel 90-100
BA 3,50 Pekiyi 85-89
BB 3,00 İyi 75-84
CB 2,50 Orta 65-74
CC 2,00 Yeterli 55-64
DC 1,50 Şartlı başarılı 45-54
DD 1,00 Şartlı başarılı 35-44
FD 0,50 Zayıf 25-34
FF 0,00 Çok Zayıf 0-24
YE - Yeterli -
YS - Yetersiz -
DS - Devamsız -
MF - Muaf -

(6) Bulunan yarıyıl sonu veya yıl sonu itibarıyla genel not ortalaması en az 2,00 olan
öğrenci başarılı, genel not ortalaması 2,00’dan az olan öğrenci başarısız sayılır. Burs veya kredi
alan öğrencilerin başarı durumu yılsonu genel not ortalaması değerlerine göre belirlenir.

(7) Öğrencilerin akademik başarıları onur ve/veya yüksek onur belgesiyle ödüllendiri-
lir.

(8) Öğrencilerin sınavlar ve notlar ile ilgili tüm işlemleri, ders başarıları, ders geçme
ve mezuniyet durumları ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Mazeretler, İzinli Sayılma, Haklı ve Geçerli Nedenler

Mazeretler ve izinli sayılma
MADDE 24 – (1) Mazeret; ders kaydı, uygulama ve ara sınavlar için geçerli olup bu

hak ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesiyle geçerli sayılır.
(2) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile Türkiye’yi ulusal

ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenciler izinli sayılır ve belirtilen
devam koşulları aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin ara sınav ve/veya yarıyıl/yılsonu sınav
hakları saklıdır.

Haklı ve geçerli nedenler
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin mazeretli veya izinli sayılması için haklı ve geçerli ne-

denler aşağıda sıralanmıştır:
a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili

mazeretinin olması,
b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar

dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla,

doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Birinci derecede yakınlarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulun-

maması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,
d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu

belgelemesi,
e) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine

göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet ha-
li,

f) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin
kaldırılması nedeniyle askere alınması,
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g) Öğrencinin tutukluluk hali,
ğ) Öğrencinin, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belge-

lenmiş üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması,
h) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler ile öğ-

rencinin Rektörlükçe izinli sayılması.
(2) Haklı ve geçerli nedenleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler,

22 nci maddedeki devam koşullarını sağlamak zorundadırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Katkı Payı, Öğrenim Ücreti, Mezuniyet, Diplomalar ve İlişik Kesme

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 26 – (1) Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı

payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrenci-
lerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti
alınır. Birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim için öğrenciler tarafından kar-
şılanacak katkı payları ve öğrenim ücretleri ile katkı payı veya öğrenim ücretinden muaf tutu-
lacaklarla ilgili uygulama her yıl Cumhurbaşkanınca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda
yürütülür.

(2) Diploma programlarının hazırlık sınıfı öğretimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön
lisans ve dört yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan birinci öğretim
öğrencilerinden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal
programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir
yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır.

(3) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde
katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca
kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari
derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu
itibarıyla yapılacak sıralamada ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, 2547 sayılı Kanunun
46 ncı maddesi hükümlerine göre bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeye-
cekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(5) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari
derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu
itibarıyla yapılacak sıralamada ilk %10’a giren birinci öğretim öğrencileri, 2547 sayılı Kanunun
46 ncı maddesi hükümlerine göre bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının ya-
rısını öder.

(6) Yatay geçiş şartlarına uygun olarak birinci öğretim programlarından ikinci öğretim
programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

Mezuniyet
MADDE 27 – (1) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için izlemekte olduğu programı en

az 2,00 genel not ortalaması ile tamamlaması ve müfredata göre alması gereken tüm zorunlu
ve seçmeli dersleri alarak başarılı olması zorunludur. Bu şartları sağlayan öğrenciler, şartları
sağladıkları sınav dönemi sonunda mezun edilirler. Genel not ortalaması, aynı zamanda me-
zuniyet not ortalamasıdır.

(2) Mezuniyet tarihi, her sınav döneminin bitim tarihidir.
Diplomalar
MADDE 28 – (1) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın

tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda diplomaları verilir. Diplomalar hazırlanın-
caya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.
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(2) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere, 18/3/1989
tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibak-
ları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

(3) Birimler tarafından verilecek diplomalar; ön lisans ve lisans düzeylerinde her düzey
için farklı şekilde düzenlenir. Diplomaların ön ve arka yüzünde yer alacak bilgiler ve diplo-
mayla ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde, Üniversiteye ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre dilekçe ile başvuran öğrenciye diplomanın kaçıncı defa verildiği belirtilmek
kaydıyla ikinci nüsha diploma düzenlenir.

(5) Mezun olan öğrencilere, diploma dışında eğitim-öğretim programlarında almış ol-
dukları bütün dersleri, uygulamaları ve bunların ders saatlerini AKTS’lerini; aldıkları proje,
laboratuvar, bitirme ödevi, seminer, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmaları, başarı notları
ve varsa onur derecelerini de birlikte belirten bir not belgesi verilir.

İlişik kesme
MADDE 29 – (1) Öğrencinin, ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kuru-

mundan çıkarma cezası almış olması veya kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak
istemesi durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde belirtilen süreler
içerisinde devam ve başarı şartlarını yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği ke-
silir.

(3) Üniversiteden ilişik kesilmesiyle ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 30 – (1) Öğrenciye her türlü bildirim, Üniversitenin öğrenci bilgi sisteminde

kayıtlı adresine yapılır. Adresin güncellenmesinden ve adres değişikliklerinin bildirilmesinden
öğrenci sorumludur.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu Üni-
versiteye bildirmemiş, yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrencilerin, öğrenci bilgi sisteminde
kayıtlı adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Disiplin işleri
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin işleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; YÖK, Senato, Üni-

versite Yönetim Kurulu, ilgili birim kurulu ve ilgili birim yönetim kurulu kararları uygulanır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012-2013 eğitim-öğretim yılı öncesi kayıt yaptırmış olan

öğrenciler tâbi oldukları müfredattaki dersleri almak koşuluyla bu derslerin kredi ve AKTS’si
üzerinden mezun edilir.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/11/2016 tarihli ve 29888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin
Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin on bi-
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Yüksek lisans programını bitirme süresi dört yarıyıldan az olamaz.” 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve

enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu
dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup
olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması duru-
munda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapı-
lır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7) Öğrencinin doktora çalışma alanı ile ilgili doktora programına kayıt olduğu tarihten
sonra olmak üzere, tez başlığı hariç öğrencinin birinci isim olduğu en az bir adet bilimsel ma-
kalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması,
sanatta yeterlik çalışmalarında ise karma sanatsal etkinliğe katılmış olması veya ulusal/ulus-
lararası hakemli dergilerde bir makalesinin yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması
doktora/sanatta yeterlik tez savunmasına girme şartı olarak aranır.” 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yü-
rütür.

—— • ——
Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin
Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet-
meliğinin 14 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı mad-
deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Yüksek lisans programını bitirme süresi dört yarıyıldan az olamaz.” 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/11/2016 29888
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“(12) Tezli yüksek lisans öğrencilerinden tez savunması öncesinde akademik yayın is-

tenip istenmeyeceği ve istenmesi hâlinde akademik yayının niteliği, enstitü kurulunun önerisi

ve Senato kararı ile belirlenir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(8) Öğrencinin doktora çalışma alanı ile ilgili doktora programına kayıt olduğu tarihten

sonra olmak üzere, tez başlığı hariç öğrencinin birinci isim olduğu en az bir adet bilimsel ma-

kalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması,

tez savunmasına girme şartı olarak aranır.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Taraflardan birinin ödeme yapmaması durumunda Kanunun 16 ncı maddesi doğ-

rultusunda işlem yapılır. Ayrıca bu Tebliğde belirtilen hükümler kapsamında destekleme öde-

mesini zamanında gerçekleştirmeyen şirketlere 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Ala-

caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi kapsamında belirlenen gecikme

zammının iki katı kadar faiz oranı uygulanır. Söz konusu tutarların desteklenecek şirketlere

aktarılmasında bu oran bir buçuk kat olarak uygulanır. Ödemelerde aksaklığa sebebiyet veren

şirketlerden söz konusu risklerin karşılığı olarak teminat talep edilebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/1/2017 29953

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2015 29579 (4. Mükerrer)

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2018 – Sayı : 30589



YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

8 Kasım 2018 – Sayı : 30589                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2018 – Sayı : 30589



8 Kasım 2018 – Sayı : 30589                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2018 – Sayı : 30589



8 Kasım 2018 – Sayı : 30589                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2018 – Sayı : 30589



8 Kasım 2018 – Sayı : 30589                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2018 – Sayı : 30589



8 Kasım 2018 – Sayı : 30589                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2018 – Sayı : 30589



8 Kasım 2018 – Sayı : 30589                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2018 – Sayı : 30589



8 Kasım 2018 – Sayı : 30589                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2018 – Sayı : 30589



8 Kasım 2018 – Sayı : 30589                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2018 – Sayı : 30589



8 Kasım 2018 – Sayı : 30589                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2018 – Sayı : 30589



8 Kasım 2018 – Sayı : 30589                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2018 – Sayı : 30589



8 Kasım 2018 – Sayı : 30589                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2018 – Sayı : 30589



8 Kasım 2018 – Sayı : 30589                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2018 – Sayı : 30589



8 Kasım 2018 – Sayı : 30589                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2018 – Sayı : 30589



8 Kasım 2018 – Sayı : 30589                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2018 – Sayı : 30589



8 Kasım 2018 – Sayı : 30589                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2018 – Sayı : 30589



8 Kasım 2018 – Sayı : 30589 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 KALEM PİLAV PİŞİRME VE ÇORBA PİŞİRME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihtiyacı 2 

kalem Pilav Pişirme ve Çorba Pişirme Makinesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile kurumca 

hazırlanan teknik özellikler listesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname ile 

sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, 

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

teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (130 TL) Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı 

adreste yayınlanacaktır. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

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

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 12.11.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif 

edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe 

virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9588/1-1 
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ARSA VASIFLI TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
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9288/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Milas Belediye Başkanlığından: 

 
9432/1-1 
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YATIRIMCILARA DUYURU 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
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 9617/1-1 
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YATIRIMCILARA DUYURU 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

 
 9618/1-1 
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12 ADET E32000 TİPİ MARMARAY TREN SETİNİN PERİYODİK BAKIMLARI 

İLE ARIZA TAMİRLERİ VE SERVİSE HAZIRLANMASINA İLİŞKİN 

HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2018/565922 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/71579 - 0 312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

1 - İhale Konusu Malın 

     Adı ve Miktarı : 12 adet E32000 tipi Marmaray tren setinin periyodik 

bakımları ile arıza tamirleri ve servise hazırlanması işine 

ait hizmet alımı  

2 - İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 

oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom 

Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKİYE 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

30/11/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 200,- TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9584/1-1 

—— • —— 

HT 65000 TİPİ YHT SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 154 ADET FREN DİSKİ 

VE 154 ADET FREN DİSKİ BAĞLANTI KİTİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No. : 2018/563278 

1- İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71519 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 154 Adet Fren Diski ve 154 Adet Fren Diski 

  Bağlantı Kiti . 
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3- İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

  Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

  (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar 

  Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 

  Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

10.12.2018 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dahil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9516/1-1 

—— • —— 

HT 80001 NO.LU YHT SETİNİN 96 AYLIK REVİZYONUNDA KULLANILMAK ÜZERE 

78 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No. : 2018/563823 

1- İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71519 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 78 Kalem Yedek Malzeme 

3- İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar 

Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

11.12.2018 Salı günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dahil 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9517/1-1 
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3 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

3 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2018/558334 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel 

  Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 
 

1 Azot Silindiri 1 Adet 

2 Azot Tankı 1 Adet 

3 Azot Üretim ve Borulama Sistemi 1 Adet 
 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 280 takvim 

günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel 

  Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 15.11.2018 Perşembe günü saat 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler  

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına 

ilişkin belgeler 

- İstekli adına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 

Yeri Yeterlik Belgesi 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

7.5.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
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7.5.3.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır. 

7.5.3.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye 

Cevaplar” dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve 

modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.- TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Sıhhıye ya da TR 

960001200154100006000107 numaralı Halk bank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi 

hesabınavergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 15.11.2018 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9608/1-1 



8 Kasım 2018 – Sayı : 30589 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9611/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9615/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9616/1-1 
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığından:  

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9613/1-1 
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Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9619/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 

 
 9466/1-1 
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Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığından: 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV İLANI 

Başkanlığımız, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığındaki genel idare hizmetleri sınıfına ait 7. 

Derece kadroya sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacaktır. 

I. SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR: 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek 

olarak aşağıdaki özel şartlar aranır: 

1) En az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş olmak, 

2) 01/01/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (657 Sayılı DMK. Ek Madde 40) 

3) Başkanlık Teşkilatında vaizlik, dengi ve üstü görevlerde en az 2 yıl görev yapmış 

olmak ve sınav ilan tarihinde Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak, 

4) 21/05/2011 tarihinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolara atananlarda A 

Grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 (yetmiş) 

puan almış olmak, 

5) Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak, 

6) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde belirtilen ortak 

nitelik şartını taşımak, 

7) Son beş yıl içerisinde aylıktan kesme, on yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezası almamış olmak, 

Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar, bir daha bu sınava 

katılamazlar. 

II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER: 

Yazışma adresi ve T.C. kimlik numarasının bulunduğu başvuru dilekçesine aşağıdaki bilgi 

ve belgeler eklenir: 

1) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı, 

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği, 

3) İki adet vesikalık fotoğraf, 

4) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan, 

5) Adayın öğrenim gördüğü okulları, daha önce yaptığı iş ve görevleri, bildiği yabancı dil 

ve seviyesini, varsa katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren, kendi el 

yazısıyla yazılmış öz geçmiş. 

III. SINAV KONULARI VE ŞEKİLLERİ: 

Müfettiş Yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı 

olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. 

Yazılı sınav şu konulardan yapılır: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 633 sayılı Diyanet 

İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın diğer mevzuatı, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Türkçe 

Kompozisyon ve Arapça. 

Sözlü sınav şu konulardan yapılır: Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Anlamı, Tefsir, Hadis, 

Akait, Fıkıh, Siyer-i Nebi, Türk-İslam Tarihi, Genel Kültür ve Yazılı Sınav Konuları.  

Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 

pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması gerekir. 

IV. BAŞVURU ŞEKLİ: 

Başvurular, istenen belgelerle birlikte, en geç 07/12/2018 Cuma günü Saat 18:00’a kadar 

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bizzat veya posta ile yapılır. Postadaki 

gecikmeler dikkate alınmaz. 

V. SINAV TARİHİ VE YERİ: 

Sınavın yazılı bölümü; 11/12/2018 Salı günü Saat: 14:00’da Diyanet İşleri Başkanlığında 

yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir. 

VI. MÜRACAAT ADRESİ 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 

Çankaya/Ankara 

İlanen duyurulur. 9515/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 09.10.2018  Karar No:532 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun, Adıyaman il sınırları içerisinde sahip bulunduğu 
ARİ/TPO/3052 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Güney 
Karakuş-9 lokasyon sahası enerji nakil hattı için gerekli olan ancak, arazi malikinin rayiç haddin 
üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve 
üzerinde Adıyaman Kahta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan; 
Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Erikdere köyü 80 no’lu parselin 660,87 m²'lik kısmının, 6491 sayılı 
Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi 
için 10.09.2018 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı 
bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması 
mümkün olmayan ve Adıyaman Kahta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı 
alınan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen 
Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Erikdere köyü 80 no’lu parselin 660,87 m²'lik, kısmının, 6491 sayılı 
Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.  

İstimlakine karar verilen arazinin: 
İli : Adıyaman 
İlçesi : Kahta 
Köyü     : Erikdere 
 
 Parsel No. Maliki İstimlaki istenen miktar 
 80 Mehmet TÜRK (Mahmut oğlu) 660,87 m² 
 

9434/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

MCB Madencilik san. Tic. Ltd. Şti. N35-a2, a3 no’lu paftalarda bir adet petrol arama 
ruhsatı almak için 23.10.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 9435/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
MCB Madencilik San.Tic.Ltd.Şti. M35-d3 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 23.10.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 9436/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
MCB Madencilik San.Tic.Ltd.Şti. G18-c1 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 23.10.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 9437/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

MCB Madencilik San.Tic.Ltd.Şti. G18-b4 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı 
almak için 23.10.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 9438/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
MCB Madencilik San.Tic.Ltd.Şti. G17-c2 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 23.10.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 9439/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
MCB Madencilik San.Tic.Ltd.Şti. M35-a4 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 23.10.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 9440/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

 
9507/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

 
9508/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

 
9509/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

 
9510/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

 
9511/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

 
9512/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

 
9513/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

 
9514/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Atlantis Test Laboratuvarı İnşaat Mühendislik Eğit. Dan. Elek. Tur. ve Ticaret Limited 

Şirketi’’nin Bahçelievler Mah. Toptancılar Sit. No: 25 Merkez/NEVŞEHİR adresinde bulunan 

yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonu (MYDK) 

07.06.2013 tarih ve 457/4 sayılı kararı ile verilen 432 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve 

kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez 

Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 08.10.2018 tarih ve 557/8 no.lu teklif kararıyla Bakanlık 

Makamından alınan 01.11.2018 tarih ve 198963 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9586/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Sakarya Hedef Laboratuvar Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Şeker Mah. Sedat 

Kırtatepe Cad. No: 69/1 Adapazarı/SAKARYA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, 

Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonu (MYDK) 24.03.2014 tarih ve 476/4 sayılı 

kararına göre verilen “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin 

firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 

(MYDK) 08.10.2018 tarih ve 557/8 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 

01.11.2018 tarih ve 198963 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9586/2/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Teknoloji Beton Çelik Zemin ve İnş. Malz. Test Lab. San. Tic. Ltd. Şti. Çorlu Şubesi’nin 

Zafer Mah. Bakım Onarım 7. Sok. O8 Blok No: 80 Çorlu/TEKİRDAĞ adresinde bulunan yapı 

malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun (LİBK) 

20.06.2006 tarih ve 76 sayılı kararı ile verilen 129 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve 

kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez 

Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 29.08.2018 tarih ve 555/7 no.lu teklif kararıyla Bakanlık 

Makamından alınan 01.11.2018 tarih ve 198963 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9586/3/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tasfiye Halinde Desde Müh. Müş. İnş. Otom. ve Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.(Eski unvan 

Desde Müh. Müş. İnş. Otom. ve Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.)’nin Huzur Mah. Karadeniz Cad. 

Cengiz Sok. No: 19 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, 

Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 16.05.2012 tarih ve 423/4 sayılı 

kararı ile verilen 365 sayılı kararı ile verilen 129 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve 

kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez 

Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 29.08.2018 tarih ve 555/7 no.lu teklif kararıyla Bakanlık 

Makamından alınan 01.11.2018 tarih ve 198963 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9586/4/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

03.11.2018 tarihli ve 30584 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyesi alımı ilan metninde, İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü için kadro unvanı bölümüne (1) Doç. Dr. yerine sehven (1) 

Prof. Dr. yazılmıştır. Söz konusu ilan metni aşağıdaki şekilde revize edilmiştir. 

 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı/Program 

Uzmanlık Alanı/ 

Aranılan Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Psikoloji 

Bölümü 
 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Uzmanı Olmak 

1 
Doç. 

Dr. 

 9607/1-1 

—— • —— 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesi, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. 

Maddesinde belirtilen şartları sağlayan Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır. 

Doktor öğretim üyesi adayları; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde teslim eder. 

- Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri 

(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır) 

-Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan 

başvurular kabul edilmeyecektir 

Başvurular ilgili Fakülteye şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular dikkate 

alınmayacaktır.  

NOT: Başvuruda; ilana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara; 

www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

Fakülte Bölüm 

Kadro 

Sayısı Unvan Özel Şart 

Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi 

Elektrik - Elektronik 

Mühendisliği 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Elektrik - Elektronik Mühendisliği 

alanında doktora yapmış olmak. 

 9585/1-1 
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Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 9583/1-1 
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Lüleburgaz Belediye Başkanlığından: 

KORE SAVAŞI ANMA ALANI VE ZİYARETÇİ MERKEZİ 

MİMARİ PROJE YARIŞMASI İLANI 

Kırklareli ili, Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Belediyesi Kore Savaşı Anma Alanı ve 

Ziyaretçi Merkezi “ Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir 

ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esasları doğrultusunda 

Lüleburgaz Belediyesince serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır. 

Yarışmaya konu alan, Lüleburgaz’ın kuzey girişinde, Pınarhisar Yolu ile Hamitabat Yolu 

kesişiminde bulunan ve kuzeyde Lüleburgaz Deresi yatağı (çatak) ile sınırlı, Milli Savunma 

Bakanlığı’na tahsisli, 11.143 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazdır. 

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler: 

• Adı : Lüleburgaz Belediyesi  

• Adresi : Özerler Mahallesi Hal Sokak No: 1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ 

• Telefon numarası : (0288) 417 10 12 

• Faks : (0288) 417 47 79 

• İnternet adresi : www.luleburgaz.bel.tr 

• Elektronik posta adresi : yarisma@luleburgaz.bel.tr 

Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar: 

Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında “Lüleburgaz 

Belediyesi Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması ” şartnamesini 

alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Belediyesi Kore 

Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Lüleburgaz 

Belediyesine ait Ziraat Bankası Lüleburgaz Şubesi IBAN: TR 480001000103085703735001 no’lu 

TR hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukarıdaki adrese elden teslim 

edilecek veya posta-faks (0288 417 47 79) ile gönderilecektir. Dekontu alan belediye, yarışmacı 

adresine şartnameyi iadeli taahhütlü olarak gönderecektir.  
 

Yarışmanın İlanı 08.11.2018 

Son Soru Sorma Tarihi 16.11.2018 

Cevapların Gönderilme Tarihi 23.11.2018 

Proje Teslim Tarihi 18.01.2019 

Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi 26.01.2019 

Yarışma Sonucu İlan Tarihi ve Sergi Başlangıcı 04.02.2018 

Sergi Bitiş Tarihi 10.02.2018 

Kolokyum Tarihi İlan edilecektir. 

 9540/1-1 
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

06.11.2018 tarihli 30587 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımızın, bazı kadrolarında yapılan Düzeltme İlanı: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları 

gerekmektedir. 

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. 

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: 

1 - DOÇENT KADROLARI İÇİN: 

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın 

listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, 

yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile 

birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım 

dosyayı (1 adet USB/CD/DVD - 3 adet dosya) teslim edeceklerdir. 

2 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN: 

- 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı 

dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim 

belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya 

halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. 

SON BAŞVURU TARİHİ: 

İlanımızın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. 
 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece 

 Süs Bitkileri 

Yetiştirme ve Islahı 
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Bahçe Bitkileri bölümünde doktora 

yapmış olmak. 

FEN FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece 
 

Anorganik Kimya Doçent 1 1 
İlgili anabilim dalında doktora 

yapmış olmak. 

Nükleer Fizik Dr. Öğr. Üyesi 1 1 
Fizik alanında doktora yapmış 

olmak. 

Biyokimya Dr. Öğr. Üyesi 1 1 
Biyokimya alanında doktora yapmış 

olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Anasanat Dalı Kadro Unv. Adedi Derece 
 

Fotoğraf Dr. Öğr. Üyesi 1 1 
Fotoğraf alanında doktora yapmış 

olmak. 

 9587/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 9345/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 9399/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek

Mühendis, Eksper ve Tekniker Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği
–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/9/2018 Tarihli ve 2015/7179 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


