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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin

yaz okulu eğitim-öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı bi-

rimlerdeki yaz okulu uygulaması ile ilgili usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul

ve meslek yüksekokulunu,
b) İlgili yönetim kurulu: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki enstitü,

fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
c) Kredi: Öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade

eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğ-
renciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak
hesaplanan öğrenci iş yükünü,
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ç) Kurul: Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunu,

d) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

f) Üst yarıyıl: Öğrencinin takip eden sınıfının güz ve bahar yarıyılını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Yaz okulu eğitim-öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz okulu eğitim-öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Başarılı öğrenciye üst yarıyıldan ders alma imkânı vererek öğrencinin daha kısa sü-

rede mezun olabilmesine imkân sağlamak.

b) Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak üzere; öğrencilerin önceki ya-

rıyıllarda başarısız oldukları, alamadıkları ya da not yükseltme ihtiyacı duydukları dersleri ala-

bilmelerine ve öngörülen eğitim-öğretim süresinde mezun olabilmelerine imkân sağlamak.

c) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin üniversitenin eğitim imkânlarından

yararlanmalarını sağlamak.

Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu

MADDE 6 – (1) Yaz okuluna ilişkin olarak; ilgili rektör yardımcısı başkanlığında, iki

yılda bir senato tarafından seçilen üç öğretim üyesi ile üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanından oluşan bir kurul oluşturulur. Kurul, üniversite ve diğer yükseköğretim kurumu öğ-

rencilerinin kayıt işlemleri ile ilgili düzenlemeleri yapar.

Yaz okulu süresi

MADDE 7 – (1) Yaz okulu takvimi, senato tarafından belirlenir. Final sınav günleri bu

süreye dahil değildir. Yaz okulunda verilecek her ders için normal eğitim-öğretim dönemindeki

ders saati kadar ders yapılır. Bu ders saatleri, yaz okulu eğitim-öğretim süresindeki her haftaya

eşit olarak dağıtılır. Yaz okulunda geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Yaz okulu derslerinin açılması ve yürütülmesi

MADDE 8 – (1) Yaz okulunda açılması öngörülen dersler; ilgili dersi verme yeterlili-

ğine sahip öğretim elemanının isteği, ilgili bölüm kurulunun teklifi ve ilgili Yönetim Kurulu

kararı ile belirlenir. Belirlenen dersler, bahar yarıyılı akademik takviminin sona erdiği tarihe

kadar rektörlüğe bildirilir ve ilan edilir.

(2) Yaz okulunda ders alma, öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda ders almak is-

teyen öğrenci, açılması öngörülen ve ilan edilen dersler arasından seçim yapar.

(3) Öğrenci, önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının

2.50 ve üzerinde olması halinde yaz okulunda üst yarıyıldan ders alabilir.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, yaz okulunda; bir öğrenci toplam 20 krediyi aşma-

yacak şekilde ders alabilir. Bir dersin kredisinin 20’nin üzerinde olması durumunda ilgili dersin

açılıp açılmayacağına ilgili Yönetim Kurulu karar verir.

(5) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, Kurulun önerisi

üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
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(6) İlgili Yönetim Kurulları, ders seçim işlemlerinin bitimini takip eden iki iş günü içe-

risinde bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısını göz önünde bulundurarak, yaz oku-

lunda hangi derslerin açılacağına karar verir ve bu dersleri, birim internet sayfasında ilan eder.

(7) Öğrenci, yaz okulunda almak üzere müracaat ettiği derslerin çakışması veya açıl-

maması nedeniyle alamadığı ders sayısı kadar, toplamda 20 krediyi aşmayacak şekilde, açılmış

olan derslerden ders değişikliği yapabilir. Açılmayan veya çakışma nedeniyle alamadığı dersler

için yatırmış olduğu ders ücretleri, ders değişikliği yaptığı derslere aktarılabilir.

(8) Yaz okulunda açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara sınav, yarıyıl

sonu ve mazeret sınavları yapılır. Ancak bütünleme sınavları yapılmaz.

(9) Çift anadal/yandal programına kayıtlı öğrenciler çift anadal/yandal programına ait

derslerini yaz okulunda alabilir.

Derslere kayıt

MADDE 9 – (1) Derslere kayıt işlemi, yaz okulu akademik takviminde belirtilen ta-

rihlerde yapılır. Kayıt işleminden sonra çakışan ve/veya açılmayan dersler haricinde ders bı-

rakma işlemi yapılmaz. Çakışan derslerle ilgili olarak ders bırakma ve/veya ekleme işlemi bö-

lüm kurulunun teklifi üzerine ilgili Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

Farklı bir birimden veya farklı bir üniversiteden ders alma

MADDE 10 – (1) Öğrenci yaz okulunda almak istediği dersi, Üniversite içinde veya

dışında başka bir bölüm/programdan alabilir. Ancak diğer bölüm/programdan alınacak dersin

içerik, kredi ve saat ölçütlerinin öğrencinin kayıtlı olduğu birimin Yönetim Kurulu tarafından

önceden kabul edilmesi gerekir.

Devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı ve ortak zorunlu dersler hariç, yaz okulunda

öğrencinin bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70’ini,

varsa uygulama ve laboratuvarın en az % 80’ini takip etmesi gerekir.

(2) Bir dersin bulunduğu eğitim-öğretim döneminde devam zorunluluğunun yerine ge-

tirilmiş olması bu dersin yaz okulunda devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bununla bir-

likte, dersin bulunduğu dönemde devam yükümlülüğünü yerine getirmiş, ancak yaz okulunda

devamsız olan öğrenciler ile dersi ilk kez yaz okulunda alan ve devam yükümlülüğünü yerine

getiren öğrenciler normal döneminde bu dersin devamını almak zorunda değildir.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 12 – (1) Yaz okulunda üniversitenin bölüm/programlarından alınan derslerin

başarı durumlarının değerlendirilmesi, 13/12/2018 tarihli ve 30624 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sı-

nav Yönetmeliği ile 3/3/2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isparta Uy-

gulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

belirtildiği şekilde yapılır.

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

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, diğer yükseköğretim kurumlarından yaz okulunda

ders alan öğrencilerin notlarının uyarlanması, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önli-

sans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri dikkate alınarak ilgili

Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
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Not bildirimleri

MADDE 13 – (1) Yaz okulunda üniversitenin bölüm/programlarından ders alan diğer
yükseköğretim kurumu öğrencilerinin başarı durumları, öğrencilerin kurumlarına Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından gönderilir. Talebi halinde öğrencilere de not çizelgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim ve öğretim ücreti

MADDE 14 – (1) Yaz okuluna katılacak öğrencilerden, her yıl ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre belirlenen miktar göz önünde bulundurularak Üniversite Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen miktarda yaz okulu
öğretim ücreti alınır.

(2) İkinci öğretime kayıtlı olup yaz okuluna katılacak öğrencilerden alınacak yaz okulu
azami ders saati ücreti, aynı fakülte ve program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğ-
renciler için belirlenen yaz okulu azami ders saati ücretinin iki katını geçemez.

(3) Normal örgün öğretime kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerden, karşılıklılık esasına
bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak iş birliği protokolü hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla, kayıtlı olduğu fakülte ve program adına göre, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ders saati ücreti alınır.

(4) Çift anadal/yandal öğrencilerinden, bu programlara kayıtlı normal öğretim öğren-
cilerinden alınan miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır.

Öğretim elemanları ücreti

MADDE 15 – (1) Öğretim elemanlarına ödenecek ücretler, 2547 sayılı Kanunun
Ek 26 ncı maddesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Kurumla-
rında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri ve ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre belirlenir. 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun
11 inci maddesi hükmü dikkate alınarak yaz okulunda ders vermekle görevlendirilen ve bu
görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri; öğretim
elemanlarının unvanı, verdikleri dersin saati ve yabancı dilde eğitim yapılıp yapılmadığı ile
derse kaydolan öğrenci sayısı gibi hususlar dikkate alınarak Üniversite Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ücret iadeleri

MADDE 16 – (1) Yaz okulunda, çakışma nedeniyle bırakılan veya açılmayan derslerin
ücretleri ders değişikliği yapılmaması durumunda öğrencilere iade edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ATÇILIK VE ATLI SPORLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve

Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Atlı Spor-

ları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve
yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) At: Atgiller (Equidae) familyasından spor, binme, yük çekme, taşıma ve benzeri hiz-

metlerde kullanılan farklı ırklardan aygır, kısrak, iğdiş, erkek ve dişi tayları kapsayan tek tır-
naklı evcil hayvanı,

b) Atçılık: Spor, binme, yük çekme, taşıma gibi farklı amaçlar için kullanılan farklı ırk-
lardan atların üretilmesini, rasyonel bakım ve besleme ilkeleri doğrultusunda yetiştirilmesini,
morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin ıslah edilmesini, verimlerinin genotipik olarak gelişti-
rilmesini,

c) Atlı sporlar: At ve binici olarak iki canlının aynı anda, birlikte ve uyum içerisinde
yaptıkları koşu, binicilik ve geleneksel atlı sporları,

ç) Binicilik: Olimpik dalları; at terbiyesi, engel atlama, üç günlük yarışma ve olimpik
dışı dalları; atlı dayanıklılık, akrobasi, polo, atlı basket, at oynatma olan atlı sporları,

d) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
e) Geleneksel atlı sporlar: Cirit, rahvan, gökbörü, çöven gibi geçmişten günümüze kadar

gelen ve kültürümüzün bir parçası olan atlı sporları,
f) Hippoterapi: Kas hastalıkları, down sendromu, multiple skleroz, gelişim bozuklukları,

kafa travması, cerebral palsy, beyin kanaması, otizm, duygusal bozukluklar, görme kusurları,
öğrenme ve konuşma bozuklukları, duyma ve denge bozuklukları ve zeka geriliği gibi birçok
beşeri hastalığın, amaca uygun atların çok boyutlu hareketlerinden ve vücut sıcaklığından ya-
rarlanılarak uzman hekim, fizyoterapist ve psikolog nezaret ve kontrolünde, at eğitim uzmanları
desteğinde gerçekleştirilen alternatif ve tamamlayıcı tedavi yöntemini,

g) Koşu: İlgili mevzuat hükümlerine göre yarış otoritesinin (Tarım ve Orman Bakanlığı)
atçılığın geliştirilmesi maksadıyla önceden koşu kaydı ve dekleresi yapılmış safkan İngiliz ve
Arap atlarının çim ve kum pistlerde farklı mesafelerde başlama ve varış arasındaki mesafeyi
koşarak kat etmeleri şeklinde düzenlediği faaliyeti,

ğ) Merkez (TATUAM): Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Atlı Sporları Uy-
gulama ve Araştırma Merkezini,
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h) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ı) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,
i) Sektör: At yetiştiren, at alım satım, ihracat ve ithalatı yapan; her türlü at ve binicilik

malzemesi üreten, pazarlayan, ihracat ve ithalatını yapan; at bakım ve beslenme ürünlerini üre-
ten, pazarlayan, ihracat ve ithalatını yapan; at sağlık malzeme ve ürünlerini üreten, pazarlayan,
ihracat ve ithalatını yapan, ahır, manej, otlak ve taşıma araçları üreten, pazarlayan, kuran, ithalat
ve ihracatı gibi her türlü faaliyetleri yapan kişi, kurum ve kuruluşlar ile atçılığa dönük hizmet
yürüten veteriner hekimler, at sahipleri, antrenörler, biniciler, jokeyler, jokey yamakları, seyis-
ler, nalbantlar, işletmeciler gibi kişi ve meslek gruplarının içinde bulunduğu camiayı,

j) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini,
k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlarıdır:
a) Atçılık konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, spor atları temininde dışa bağımlılığı

azaltacak, ihracatı geliştirecek yüksek fenotipik ve genotipik özelliklere sahip atlar yetiştiril-
mesinde ilgili kurum ve kuruluşlara bilimsel öncülük etmek, her türlü işbirliğini yapmak, farklı
genetik karakterdeki at ırklarını morfolojik ve moleküler teknikler kullanarak tanımlamak, ge-
leneksel atlı sporlarda kullanılan yerli at ırklarını koruyacak ve geliştirecek çalışmaları ger-
çekleştirmek.

b) Atlı sporların her konu ve aşamasında görev, çalışma ve uygulama yapan şahıs, ku-
rum ve kuruluşların yetenek, bilgi, beceri, nitelik ve niceliğini artıracak bilimsel her türlü uy-
gulama, araştırma ve geliştirme faaliyetini gerçekleştirmek; atlı sporları etkinleştirecek ve yay-
gınlaştıracak teknik ve bilimsel çalışmaları ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde
yürütmek, bu konularda öncülük etmek, projeler hazırlamak, danışmanlık hizmetleri vermek.

c) Başta hippoterapi olmak üzere atla gerçekleştirilen her türlü bilimsel tedavi ve reha-
bilitasyon yöntemini araştıracak, uygulayacak ve geliştirecek çalışmaları ilgili şahıs, kurum ve
kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Atçılık sektöründe yoğun ihtiyaç duyulan ve temininde dışa bağımlılığın söz konusu

olduğu amaca uygun yüksek performanslı yarış ve spor atlarının yetiştirilmesini teşvik edici
çalışmalarda bulunmak, bu konularda çalışma yapan şahıs, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yap-
mak, bilimsel destek sağlamak ve danışmanlık yapmak.

b) Her türlü geleneksel atlı sporun canlandırılmasına ve sevdirilmesine dönük uygulama
ve çalışmalar yapmak, bu konularda mevcut kulüplerle işbirliği yapmak, yeni kulüplerin ku-
rulmasına öncülük etmek, bu sporların icra edilmesinde karşılaşılan sorunların bilimsel bir ba-
kışla çözümlenmesine yardımcı olmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Türkiye’deki yerli at ırklarının tespiti, tescili,
koruması ve uygun alanlarda gen kaynakları oluşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş-
birliği yapmak, kurum ve kuruluşlarca yapılacak çalışmalara yardımcı olmak.

ç) Atlarda koşu ve yarış performansını artırıcı yöntem ve teknikler üzerinde araştırmalar
yapmak, atçılığın gelişmesine katkı sağlayacak her türlü atlı sporun yapılmasını başta Malatya
ili olmak üzere ülke genelinde teşvik edici çalışmalar yapmak, kamu ve tüzel kişilerin yeni te-

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                            16 Temmuz 2019 – Sayı : 30833



sisler kurmasına, yeni binicilik ve atlı spor kulüplerinin oluşturulmasına öncülük etmek, diğer
spor dalları gibi atçılık sporlarının da beden eğitimi ve spor yüksek okullarına entegrasyonu
için çalışmalar gerçekleştirmek.

d) At, atçılık ve atlı sporların detaylı olarak ve tüm yönleriyle tarih biliminin yöntem-
leriyle araştırılacağı bilimsel çalışmaları yaptırmak, bu konuda kaynak olacak yayınlar hazır-
latmak.

e) Atçılık ve binicilik malzemeleri ile donanımlarının Türkiye’de üretilmesini teşvik
edici çalışmalar yapmak, sanayi ve sektör bileşenleri ile işbirliği yaparak teknolojik gelişmeler
ışığında daha ucuz, modern ve kullanışlı yeni malzeme, donanım ve ekipmanlar üretilmesi ko-
nusunda araştırmalar yapmak, ihtiyaç duyulan konularda sektöre bilimsel destek sağlamak.

f) Nalbantlığın yeniden canlandırılması ve modern atçılığın ihtiyaçlarına cevap verir
hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, nal ve nalbantlık malzemelerinin geliştirilmesine dönük
araştırmalar yapmak.

g) Üniversite bünyesinde hippoterapi uygulama ve araştırmaları yapılmasını teşvik et-
mek, hippoterapi konusunda bilgili at eğitmeni, amaca uygun at ve tesis ihtiyaçlarını karşıla-
mak, destek ve yardımcı taraf olarak işbirliği içerisinde çalışmalara katılmak.

ğ) At, atçılık ve atlı sporlara ilişkin bilimsel araştırma, geliştirme, inceleme ve yayım
faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla periyodik yayınlar çıkarmak, seminer, konferans ve kongre
gibi ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülecek faali-
yetlere destek vermek.

h) Araştırma faaliyetleri sonucunda elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası plat-
formlarda yayımlamak; at, atçılık ve atlı sporlara yönelik ulusal ve uluslararası yayınları top-
layarak kütüphane oluşturmak.

ı) Atçılık ve atlı spor sektörleri ile Üniversite arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve sek-
törlerde karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası bilimsel
toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak, yerli ve yabancı sektör bileşenlerini
buluşturmak, yenilikleri ve gelişmeleri ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmak ve paylaşmak.

i) Atçılık ve atlı sporların geliştirilmesi için periyodik aralıklarla kurs ve eğitim faaliyetleri
düzenlemek, danışmanlık faaliyetleri yapmak, işletmelere üniversitelerin atçılık ve antrenörlüğü
programı mezunlarından yetişmiş insan gücü sağlanmasına aracılık yapmak.

j) Atlı sporların geliştirilmesi ve teşviki için çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalar,
müsabakalar, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek; düzenlenen yarışmalara, müsabakalara,
sosyal ve sportif etkinliklere katılmak, Üniversiteyi bu etkinliklerde temsil etmek.

k) Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için projeler hazırlamak ve mevcut
projelere ortak olmak suretiyle yöresel, ulusal ve uluslararası alanda at, atçılık ve atlı sporlarının
geliştirilmesine katkıda bulunmak.

l) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Merkezin amacına uygun bir bilim dalında

tam gün çalışan ve alanında bilimsel deneyimi ile araştırmaları olan Üniversite öğretim üyeleri
arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendiri-
lebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür
yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilme-
sini teklif edebilir.

(3) Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Mü-
dür, görevi başında olmadığı zamanlarda, Müdürün uygun gördüğü bir müdür yardımcısı yerine
vekalet eder. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni bir Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür ve müdür yardımcıları, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Müdür, bu Yö-
netmelikle belirlenen çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün faali-
yetlerinin gözetim ve denetiminden sorumlu olup her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde,
Merkezin işleyişi ve faaliyetleri hakkında Rektöre rapor verir.

(5) Rektöre karşı sorumlu olan ve Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna baş-
kanlık eder, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri
alır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Çeşitli bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek

görevlendirilmesi için Rektöre teklif etmek.
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunu toplantıya

çağırmak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek.
d) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları

yapmak.
e) Merkez bünyesinde oluşturulabilecek çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek,

yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.
f) Merkezin bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl Rektöre rapor sunmak.
ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin amacına

uygun çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.
Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Ku-
rulundan görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplan-
tılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün önerisiyle
Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi,
Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve uygu-

lanmasını sağlamak.
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b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
c) Müdür tarafından sunulan bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün

onayına sunmak.
ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek,

karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
f) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları,

vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak Merkezin amaç ve görevlerine uygun projeler yapmak
ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında çalışmaları olan öğretim elemanları ve istekleri halinde, at, atçılık ve atlı sporların ge-
liştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu
konuda çalışan araştırmacılar arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre
ile görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır ve tavsiye

niteliğinde kararlar alır. Toplantılarda salt çoğunluk aranmaz.
(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile Üniversite dışından konu ile ilgili

kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) At, atçılık ve atlı sporların sorunlarının çözümüne yönelik öneriler geliştirmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyet-

lerini değerlendirmek ve gelecek çalışma yılına ait program hakkında görüş bildirmek.
c) Merkezin çalışmalarına her türlü kaynak ve desteği sağlamak için önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü

alet, ekipman ve demirbaş malzemeler Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Siirt Üniversitesinden:
SİİRT ÜNİVERSİTESİ HAYVAN ISLAHI VE GENETİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Hayvan Islahı ve Genetik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve
yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Hayvan Islahı ve Genetik Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez : Siirt Üniversitesi Hayvan Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Bilimsel temelli ve uygulamalı araştırmalar yaparak; hayvancılık alanında genetik

kaynaklarımızın azalması sorununun çözümüne yönelik araştırmalar yapmak.
b) Çalışma alanıyla ilgili hayvancılık konusunda yeni yöntemlerin araştırılıp, gelişti-

rilmesini sağlamak.
c) Üniversite ile yerel işletmeler arasında iş birliği içerisinde araştırma-geliştirme ça-

lışmaları yürütmek.
ç) Üniversiteye bağlı olan tüm enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğ-

rencilerine uygulama imkânı sağlamak.
d) Üniversitenin etki alanındaki hayvan yetiştiricilerinin eğitimine yönelik işlevleri ye-

rine getirmek.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası

araştırmacıların yer alabileceği araştırma projeleri geliştirmek, eğitim kursları düzenlemek,
yerli ve yabancı bilim insanlarının katılabileceği forumlar ve konferanslar düzenlemek, bu
programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör
ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversiteye tahsis edilen alanda hayvancılık işletmesinin kurularak uygulamalı araş-

tırmaların yapılmasını sağlamak.
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b) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan uygulama, pratik ça-
lışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak.

c) Yurt içinde ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iş birliği yapmak ve bu amaçla bi-
limsel toplantılar düzenlemek.

ç) Çalışma alanlarındaki faaliyetler için gerekli görülen laboratuvar, üretim binaları ve
çalışma alanları kapsamında önerilen araştırma projelerini imkânlar ölçüsünde desteklemek.

d) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine ön-
derlik etmek, üreticilere yönelik eğitici seminer, konferans ve kurslar düzenlemek.

e) Ulusal ve uluslararası olmak üzere kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş
birliği imkânlarını geliştirmek, ortak projeler üretmek, yayınlar yapmak, veri bankası ve do-
kümantasyon merkezi oluşturmak.

f) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usul ile yeniden görevlendirilebilir. Müdür
olmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı
aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli
olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yö-
netim Kurulunun Başkanıdır.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-
sından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-
dürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağ-

lamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
e) Projelerin yürütülmesinde ve araştırmalarla ilgili olarak ihtiyaç duyulduğunda Yö-

netim Kurulu ile birlikte Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
f) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faali-

yetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum, kuruluş veya kişilerle iş birliği yaparak
amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek
ve ilgili konularda resmi kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ça-

lışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından
görevlendirilen 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için gö-
revlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine
kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

16 Temmuz 2019 – Sayı : 30833                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve Merkezin çalışmalarını göz-
den geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu idari ve bilimsel faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir

organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi

ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak.
c) Araştırma ve yayım konularında kararlar almak.
ç) Merkezin çalışmaları için geçici çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve perso-

nelin görevlendirilmesi için Rektörün onayına sunmak.
d) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Mü-

düre yardımcı olmak.
e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,
f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
g) Merkezin düzenlediği kurs, seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları sonunda başarı

belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını tespit ederek Rektörlüğe önermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı

sağlamak amacıyla Üniversiteye bağlı birimlerden ve istekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör
kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından, Yönetim Kurulunca belirlenen sayıda ve
öngörülen süre için Rektör tarafından görevlendirilir. En fazla yedi kişiden oluşur. Gerektiğinde,
Müdürün çağrısı üzerine ve Müdürün Başkanlığında toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Araştırma projelerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yardımcı olmak.
b) Ortaya çıkan görüşleri akademik çalışmalara dönüştürerek, bir rapor halinde Merkeze

sunmak.
c) Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan

konularda inceleme yaparak görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, makine, teçhizat ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yozgat Bozok Üniversitesinden:
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakül-

tesinde uygulanan kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesinde

uygulanan kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar. 
Dayanak
MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için Fakülte

Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını, 
b) Dekan: Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını,
c) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken

çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kü-
tüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi ve benzeri çalışmaları ifade eden değeri, 

ç) Fakülte: Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesini,
d) Fakülte Kurulu: Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulunu, 
e) Fakülte Yönetim Kurulu: Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim

Kurulunu, 
f) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını, 
g) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri

ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini, 
ğ) Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini, 
ı) Veteriner Hekimliği İntörn Programı (VEHİP): Veteriner Fakültesinde eğitim-öğre-

timin dokuzuncu ve onuncu yarıyıllarında uygulanan programı,
i) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını, 
j) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Kayıt şartları ve işlemleri
MADDE 5 − (1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Lise veya dengi okul mezunu olmak.
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar veya ya-

bancı uyruklu öğrencilerin Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleştirilmeleri
sonucunda ilgili öğretim yılında Fakülteye kayıt hakkı kazanmış olmak.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını
e-Devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurarak yaparlar. Ancak, mazeretleri sebebiyle
bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri ara-
cılığı ile kayıt yaptırabilirler. 
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(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. As-
kerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. 

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış
olanların belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları
yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm bel-
geler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle
ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

Kayıt yenileme ve dondurma 
MADDE 6 − (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek kaydını yeniletmek,
ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır. 

(2) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl programında
yer alan derslere kaydını yaptırmış olur. 

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde
öngörülen şartları yerine getirmeyen ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, ilgili yarıyıldaki öğren-
cilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlarına giremez. Bu süre, 2547
sayılı Kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeni-
letmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin, akademik takvimde belirtilen ma-
zeretli kayıt süresi içerisinde, mazeretini belirten dilekçe ile başvurması kaydıyla, kaydının ye-
nilenmesine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. 

(4) Akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içerisinde öğrenci, da-
nışmanın onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir. 

(5) Kaydını dondurmak isteyen öğrencinin, haklı ve geçerli mazeretini bildirmesi ve
belgelemesi halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kaydı bir veya iki yarıyıl için dondu-
rulabilir.

Eğitim-öğretim süresi ve dönemleri 
MADDE 7 − (1) Fakültede eğitim-öğretim dönemleri yarıyıl esasına göre düzenlenir

ve eğitim-öğretim süresi bir yılda Güz ve Bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Fakültede
eğitim süresi on yarıyıldan ibaret olup toplam 300 AKTS ile tamamlanır.

(2) Fakültenin eğitim-öğretim dönemleri; her bir yarıyılı en az on dört haftadan oluşan
birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci yarıyıl dersleri ile doku-
zuncu ve onuncu yarıyıl VEHİP derslerini kapsar. 

Eğitim-öğretim programı ve haftalık ders programlarının düzenlenmesi 
MADDE 8 − (1) Fakülte eğitim-öğretim programında yer alacak derslerin yarıyıllara

dağılımı ve yapılacak değişiklikler, anabilim dalı/dallarının ve ilgili bölümün önerisiyle Fakülte
Kurulu tarafından düzenlenir ve Senato tarafından karara bağlanır. 

(2) Eğitim-öğretim programı, teorik dersler, derslerin uygulamaları ve klinik uygula-
malardan oluşur.

Akademik takvim 
MADDE 9 − (1) Akademik takvim, en geç Mayıs ayı içinde Fakülte Kurulu tarafından

hazırlanarak Senatoya sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders türleri 
MADDE 10 − (1) Fakültenin eğitim-öğretim programında aşağıda belirtilen dersler

okutulur:
a) Zorunlu dersler; eğitim-öğretim programında belirtilen öğrencinin mutlaka almakla

yükümlü olduğu derslerdir. 
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b) Seçmeli dersler; öğrencinin alan içinden veya dışından isteği doğrultusunda seçerek
aldığı derslerdir. Öğrenci bu dersleri, seçmeli ders adı altında açılmış olan dersler arasından
seçer. Öğrenci seçmeli dersleri, öğretim planında yer alan sayıda ve derslerin yer aldığı yarı-
yıllarda almak ve başarmakla yükümlüdür. Anabilim dalları tarafından önerilen seçmeli ders-
lerden hangilerinin açılacağı Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. 

c) VEHİP eğitimi; öğrencilerin Veteriner Hekimlik nosyonu ile ilgili teorik bilgileri ta-
mamlama ve daha fazla uygulama yaparak beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla verilen
eğitimdir. VEHİP ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenle-
nir. 

Staj
MADDE 11 – (1) Staj ile ilgili hususlar Fakülte Staj Yönergesi çerçevesinde düzenlenir. 
Derslere devam
MADDE 12 – (1) Öğrenci teorik derslere ve uygulamalarına devam etmek zorundadır.

Teorik derslerin % 30’undan, uygulama derslerinin  % 20’sinden fazlasına devam etmeyen
veya uygulama derslerinde başarılı olamayan öğrenci o dersin yıl sonu  sınavına alınmaz. Tek-
rarlanan teorik derslerde önceki dönemlerde devam şartını yerine getiren öğrenci, ara sınavlara
girmek kaydıyla bu derslere devam etmeyebilir. Ancak, uygulaması olan bir dersi tekrar eden
öğrenci, o dersin uygulamasına yeniden devam etmek zorundadır. Devam durumu, dersi veren
öğretim üyesi tarafından, yıl sonu sınavları öncesinde ilan edilir ve otomasyon sistemine girilir. 

Ders alma 
MADDE 13 – (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır: 
a) Öğrenci, yarıyıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı veya

başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla alacağı derslere  danışmanı ile birlikte karar verir.
b) Genel ağırlıklı not ortalaması birinci sınıf sonunda 2.00, ikinci sınıf sonunda 2.00,

üçüncü sınıf sonunda 2.00 ve dördüncü sınıf sonunda 2.00’ın altında olan öğrenci bir üst sınıfa
ait dersleri alamaz, alt yarıyıllardan başarısız olduğu dersleri tekrar eder.

c) Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması
ve GANO’su en az 3.00 olması şartı ile bulunduğu yarıyıl programında bulunan derslerin top-
lam kredisinin %20’sine kadar bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. 

ç) Öğrenci bir önceki eğitim-öğretim yılındaki CC’den daha düşük not aldığı ders/ders-
leri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur. 

d) Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği haftalık ders saati azami 37 saattir.
Sınav türleri, uygulanması ve değerlendirilmesi 
MADDE 14 – (1) Sınavlar; ara sınav, yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı,

muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Söz konusu sınavlara ilişkin esaslar şunlardır: 
a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların sayı, kapsam, biçim

ve değerlendirme esasları Fakülte Kurulunca belirlenir. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede
yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce Dekanlıkça tespit ve ilân edilir. Aynı günde
bir yarıyıl programında yer alan derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılır. 

b) Yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı: Bir dersin yıl sonu  sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl
sonunda yapılır. Yıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan
derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girer.  

c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına, yarıyıl sonu sınavına girme hakkına sahip
olup da sınava girmeyen veya girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan ve DC ve daha düşük
not alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavı yıl sonu sınavı yerine geçer ve ders başarı no-
tunun belirlenmesinde aynı şekilde değerlendirilir. Bütünleme sınavları, yarıyıl sonu sınavla-
rının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. 

ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrencilere dilekçe ile başvurma-
ları halinde bütünleme sınavlarını takiben bir ay içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla tek
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ders sınav hakkı tanınır. Öğrenciler daha önce alınmamış ya da devam şartı yerine getirilmemiş
bir dersten tek ders sınavına giremez. Tek ders sınavında ara sınav şartı aranmaz ve en az CC
alan öğrenci başarılı sayılır. 

d) Muafiyet sınavı: Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı
dil derslerinden, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yarıyıl başında açılan sınavdır. Bu sı-
navlara ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

e) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen
öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara
sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tara-
fından kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde Dekanlık tarafından ilân edilen
gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. 

(2) Birinci fıkrada sayılan sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak
yapılabilir. Sınavların hangi şekilde yapılacağına ve uygulama, proje ve benzeri çalışmaların
nasıl değerlendirileceğine, ilgili anabilim dalının/dallarının görüşü alınarak, Fakülte Kurulu
karar verir.

(3) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler Dekanlık tarafından belirlenir ve sınavlardan
en az on beş gün önce ilân edilir. Öğrenciler sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik
belgeleri ile istenebilecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Gerekli durum-
larda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sınavlar cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir. 

(4) Ara sınav sonuçlarının yıl sonu sınavları başlamadan, yıl sonu sınavı sonuçlarının
ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar Üniversitenin belirlediği akademik
takvime göre ilân edilmesi ve otomasyon sistemine girilmesi gerekir. Öğretim elemanları aynı
süreler içinde sınav evrakını da idareye teslim etmek zorundadır. 

(5) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar Dekanlıkça en az iki yıl saklanır. 
Sınav notuna itiraz 
MADDE 15 – (1) Sınav kâğıtlarının ve sınav not çizelgelerinin ilgili birimlere veril-

mesinden ve ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilmez. Öğrenciler, itirazlarını ilan
tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak ilgili akademik birime yapabilirler. İtiraz, der-
sin sorumlu öğretim elemanı ile birlikte bölüm/anabilim dalı başkanı tarafından tetkik edilir.
Sonuç, ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, iti-
razın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde sonuçlandırılır. Süresi içinde yapıl-
mayan maddi hata itirazları değerlendirmeye alınmaz.  

Sınavlarda kopya 
MADDE 16 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya yardım

edenler ile sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya yardım ettiği tespit edilen
öğrenciler o sınavdan sıfır (0) almış sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılır. 

Ders başarı notu 
MADDE 17 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve

yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı
sıfırdır.

(2) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların ağırlıklı
ortalamasıdır. 

(3) Ham başarı puanı, yarıyıl veya yıl sonu sınav puanının %60’ına, ara sınavlar puan
ortalamasının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen koru-
nur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. 

(4) Ara sınav notu ne olursa olsun, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavından 100 üze-
rinden 60 puanın altında not alan öğrenciler başarısız sayılır. 
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(5) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için harf notu verilir ve bu notlar
ders başarı notu olarak adlandırılır.

(6) Ders başarı notu, ara sınav yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarının birlikte de-
ğerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. 

(7) Başarı notları; ham başarı puanları kullanılarak esasları Senato tarafından belirlenen
mutlak değerlendirme yöntemiyle ve aşağıdaki şekilde tespit edilir: 

Mutlak Değerlendirme Başarı Harf Notu
Sistemindeki Not Aralıkları Notu Karşılığı Açıklaması
88-100 4.00 AA Mükemmel
80-87 3.50 BA Çok İyi
73-79 3.00 BB İyi
66-72 2.50 CB Orta
60-65 2.00 CC Yeterli
55-59 1.50 DC Şartlı Geçer
50-54 1.00 DD Şartlı Geçer
0-49 0.00 FF Derste Başarısız
0 - NT Devamsız Başarısız
- - M Muaf (Derecelendirme Dışı)
(8) Yedinci fıkradaki harf notlarının açıklamaları şunlardır:
a) AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı.
b) DC, DD: Öğrencinin yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) 2.00 ve üzerinde ise

başarılı (Geçer), değilse başarısız (Kalır). 
c) FF: Derste başarısız. 
ç) NT: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle yıl sonu ve bü-

tünleme sınavlarına girme hakkı yok. 
d) M: Muaf, bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya

herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı
kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış ol-
dukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalamaları 
MADDE 18 – (1) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o

dersin ağırlıklı notudur. 
(2) YANO; öğrencinin o yarıyıl kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının

aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra
yuvarlanarak iki haneli olarak gösterilir ve esas alınır. YANO her yarıyıl için o yarıyıl sonunda
hesaplanır. 

(3) GANO; öğrencinin Fakültede eğitim-öğretime başlamasından itibaren aldığı bütün
derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.
GANO hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.
GANO her yarıyıl sonunda yeniden hesaplanır. Öğrencilerin muaf sayıldığı derslerden aldıkları
notlar, Yükseköğretim Kurulunun ilgili kararına göre işlenir.

(4) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla genel ağırlıklı not ortala-
ması mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır. 

Başarı denetimi ve ders tekrarı 
MADDE 19 – (1) Bir dersten, AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o

dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayı-
labilmesi için YANO’nun en az 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde öğrenci bu dersleri tekrar
eder. 
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(2) Şartlı geçer DC, DD notları ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında
yapılır. 

(3) Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci ya da dersi alması gereken yarıyılda al-
mayan öğrenci bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 20 – (1) Öğrenciler Fakültedeki öğrenimlerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü

maddesi ile belirlenen azami öğrenim süresi olan sekiz yıl içinde bitirmek zorundadır. Öğrenim
süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz, ancak Üniversiteden süreli
uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden ve devamsızlıktan sayılır. 

(2) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, devamını sağladıkları halde başa-
rısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar en erken takip eden ya-
rıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında kullandırılır. Senato tarafından bütünleme sınavlarının
yapılmamasına karar verilmesi durumunda Senato tarafından belirlenen tarihlerde ikinci sınav
hakkı kullandırılır. Bunun dışında ayrıca sınav hakkı verilmez. Bu sınavlardan sonra, başarısız
ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse
kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten devamsızlık hariç diğer nedenlerle ba-
şarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin sınavlarına
sınırsız girme hakkı tanınır.

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 21 − (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen durumlarda Üniversite ile ilişiği kesilir: 
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak, 
b) Öğrenci tarafından yazılı olarak Fakülteden kaydının silinmesi talebinde bulunul-

ması.
Mazeretler 
MADDE 22 − (1) Ara sınavlar için haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğ-

renciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, Dekanlığa mazeretini
gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvururlar. 

(2) Bir haftalık süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağ-
lıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporunun
alınmış olması gerekir.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak aşağı-
daki esaslara göre işlem yapılır:

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı;
12 nci maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğ-
rencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda veya yılda
alırlar. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresine eklenir. 

b) Öğrencinin mazereti bu Yönetmelikte öngörülen devam süresine dâhil edilmez.
c) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu süre

içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.
Yatay ve dikey geçişler, çift anadal ve yandal eğitimi 
MADDE 23 – (1) Fakülteye yapılacak yatay ve dikey geçişler, Fakülte ile Üniversitenin

diğer birimlerinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift anadal ve yandal eğitimi,
24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato kararlarına göre ya-
pılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır. 
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Diplomalar 
MADDE 24 − (1) Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için eğitim-öğretim

programında öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, stajını
tamamlamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Mezuniyet de-
recesi; derslerin kredi değerlerinin bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayılarla çar-
pımlarının cebirsel toplamının, toplam krediye bölünmesiyle elde edilen ortalama, virgülden
sonra yuvarlanarak iki haneli olarak gösterilir ve esas alınır. Fakültenin eğitim-öğretim prog-
ramının ilk iki yılında öngörülen tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye, Fakülteden ay-
rılmak istemesi halinde, ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak
başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. 

(2) Fakültenin eğitim-öğretim programında öngörülen tüm dersleri bu Yönetmelik hü-
kümlerine göre alarak başarıyla tamamlayan öğrenciler Veteriner Fakültesi diploması ve dip-
loma eki almaya hak kazanırlar. 

(3) Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir. Diplo-
malar Rektör ve Dekan tarafından imzalanır ve Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. 

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar isteyen öğrencilere, diplomalarını alırken iade et-
mek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir. 

Mezuniyet tarihi ve derecesi 
MADDE 25 − (1) Öğrencilerin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavların son

günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler;
tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte
mezun olurlar. Tek ders sınavında başarılı olan öğrenciler hariç, mezuniyetleri bir sonraki aka-
demik yıla taşan öğrencilerin o yarıyıla ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde
öngörülen şartları yerine getirmesi gerekir. 

Yarıyıl onur öğrencileri 
MADDE 26 − (1) Bir yarıyıl sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak

kaydıyla, o yarıyıl sonuna kadar alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olan ve YANO’su
3.50 ve üstünde olan öğrenciler, yarıyıl yüksek onur öğrencisi; 3.00 ila 3.49 arasında olan öğ-
renciler ise yarıyıl onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye o yarıyıl sonunda Dekanlıkça
yarıyıl yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir. 

Diploma onur öğrencileri 
MADDE 27 − (1) Fakülteden mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış

ve mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3.50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek onur öğren-
cisi olarak; 3.00 ila 3.49 arasında olan öğrenciler ise diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır.
Öğrenciye, diploması ile birlikte diploma yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir
belge verilir ve diploma ekinde belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 28 − (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 21/7/2018 tarihli

ve 30485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yozgat Bozok Üniversitesi Ön lisans, Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 30 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/3/2015 tarihli ve 29303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürekli

Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kurulu kapasitesi 5.000 m3/gün ve üzerinde olan; atıksu

arıtma tesisleri, ön arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı yapan ve suyu ısı transferi amaçlı (so-

ğutma suları) kullanarak alıcı ortama deşarj eden tesislerin çıkışlarına kurulacak sürekli atıksu

izleme istasyonlarının özellikleri ile kurulumuna ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Kurulu kapasitesi 5.000 m3/gün ile 10.000 m3/gün aralığında olan; atıksu arıtma tes-

isleri, ön arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı yapan ve suyu ısı transferi amaçlı (soğutma suları)

kullanarak alıcı ortama deşarj eden tesislerin çıkışlarına kurulacak sürekli atıksu izleme istas-

yonlarının teknik özelliklerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(4) Kurulu kapasitesi 5.000 m3/gün ve üzeri olup suyu ısı transferi amaçlı soğutma ve

benzeri kullanarak doğrudan bir hat üzerinden deşarj eden tesisler; pH, çözünmüş oksijen, ilet-

kenlik, sıcaklık ve debi parametrelerini bu Tebliğ hükümlerine göre izlemekle yükümlüdür.

KOİ, AKM ve SAİS Numune Alma Cihazını sistemlerine entegre etme zorunlulukları yoktur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metot-

ları Tebliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kentsel, evsel ve endüstriyel ni-

telikli atıksular için numune alma sıklığını gösteren Tablo 1: Debiye göre numune alma sıklığı

başlığında belirtilen endüstriyel nitelikli atıksular ve kentsel-evsel nitelikli atıksuların iç izle-

meleri, debisi 5.000 m3/gün ve üzerinde olan tesislerde SAİS’in devreye alınması ve Bakanlık

onayına müteakip ilgili tesis için kaldırılır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Kurulu kapasitesi 5.000 m3/gün ve üzerinde olan ve kurulu kapasitesi itibari ile ilk

kez Tebliğ kapsamına alınan tesisler, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, en geç 2

yıl içerisinde arıtma tesisleri çıkışlarına bu Tebliğ hükümlerine göre SAİS kurmakla yüküm-

lüdür.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/3/2015 29303

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                            16 Temmuz 2019 – Sayı : 30833



Ticaret Bakanlığından:
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

77 NCİ MADDESİNDE YER ALAN GAYRİSAFİ GELİRİN
TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Ko-

runması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde yer alan gayrisafi gelirin tespitine ilişkin usul
ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanunun 77 nci maddesinin yirminci fıkrası ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan ikincil dü-

zenlemelerde yer alan tanımlara ek olarak, bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Gayrisafi gelir: Kanunda öngörülen aykırılıklara ilişkin olarak uygulanabilecek idari

para cezasının hesaplanmasında bu Tebliğ hükümlerine göre idarece belirlenen tutarı,
c) Kanun: 6502 sayılı Kanunu,
ç) Proje: Ön bilgilendirme formunda, sözleşmesinde, ticari reklam ve ilanında veya ya-

pılan tanıtımında yer verilen bağımsız bölümler ve varsa bu bağımsız bölümler ile bir bütün
oluşturan ortak kullanım alanları, sosyal tesisler ve çevre düzenlemesi ile bunlardan yararlan-
maya ilişkin unsurları oluşturan birbirleriyle bağlantılı tüm yapıları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Esaslar

Gayrisafi gelirin tespiti
MADDE 4 – (1) Gayrisafi gelir;
a) Bilanço esasına göre defter tutanlar için net satış hasılatıdır.
b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler için dönem içinde elde edilen ha-

sılat ve diğer gelirler gelir kalemlerinin toplamıdır.
c) Serbest meslek kazanç defteri tutanlar için indirimlerden sonraki kazancı içeren net

hasılattır.
(2) Ön ödemeli konut ve ön ödemeli devre tatil satışlarında, gayrisafi gelirin hesabı için

satıcı veya sağlayıcının sınıfı ve defter türüne bağlı olarak bu maddenin birinci fıkrasında yer
alan tutarların yanı sıra bilgi ve belge talep edilen proje veya projeler kapsamında akdedilen
sözleşmelere istinaden tahsil edilip alınan sipariş avansları hesabına kaydedilen veya kayde-
dilmesi gereken tutarlara ilişkin bilgileri içerir yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci
mali müşavir raporu ve ekleri istenir. Söz konusu rapor ve eklerinin yedi gün içinde bilgiyi
talep eden birime yazılı olarak iletilmemesi halinde, satıcı veya sağlayıcının finansal tablola-
rında yer alan alınan sipariş avanslarına kayıtlı tutar ile akdedilen sözleşmeler için tahsil edilen
ancak alınan sipariş avansları hesaplarına kaydedilmesi gerekirken başka hesaplarda muhase-
beleştirilen tutarların tamamı dikkate alınarak gayrisafi gelir tespit edilir.
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(3) İş ortaklığı ve adi ortaklıklar için gayrisafi gelir, ortaklığın iş ve işlemleri için ha-
zırlanan finansal tablolarda yer alan ve faaliyet alanına göre bu maddede belirtilen tutar veya
tutarlar toplamıdır. Ortaklık iş ve işlemlerine ilişkin olarak ortaklık için 4/1/1961 tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca defter tutulmaması ve finansal tabloların hazır-
lanmaması durumlarında, ortaklığı oluşturan satıcı veya sağlayıcıların ortaklık kapsamında
gerçekleştirdikleri faaliyetleri için kendi defterlerine kaydettikleri ve bu maddede belirtilen tu-
tarları oluşturan değerler toplamıdır.

(4) Sigorta şirketleri için gayrisafi gelir, aykırılığın tespit edildiği sigorta branşına bağlı
olarak konsolide olmayan gelir tablosunda yer alan hayat branşı için hayat teknik gelir hesap
grubunda bulunan yazılan primler (reasürör payı düşülmüş olarak) hesabında; hayat dışı branşı
için hayat dışı teknik gelir hesap grubunda bulunan yazılan primler (reasürör payı düşülmüş
olarak) hesabında; emeklilik branşı için ise emeklilik teknik gelirleri hesap grubunda yer alan
tutar veya tutarlar toplamıdır.

(5) Bankalar, kredi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlara ilişkin olarak
Kanunun 77 nci maddesinin on beşinci fıkrası kapsamında gayrisafi gelirin hesabında;

a) Bankalar için 27/8/2013 tarihli ve 28748 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ban-
kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5491 sayılı Kurul Kararında yer alan Bankalarca
Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi Atanması Hakkında Usul ve Esaslar uyarınca Ban-
kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna raporlanan ve Kanun kapsamında tüketicilerden
elde edilen faiz/kar payı gelirleri ile ücret ve komisyon gelirleri toplamı dikkate alınır. Söz ko-
nusu tutarlara ilişkin öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan; Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumunda talep konusu bilginin bulunmaması durumunda da mu-
hatap bankadan bilgi talep edilir.  Bankanın yedi gün içinde talep edilen bilgiyi ilgili birime
yazılı olarak iletmemesi halinde, konsolide olmayan gelir tablosunda (kar ve zarar cetvelinde)
yer alan net faiz/kar payı gelirleri ile net ücret ve komisyon gelirleri toplamı gayrisafi gelir
olarak dikkate alınır.

b) Finansal kiralama şirketleri için konsolide olmayan gelir tablosunda (kar ve zarar
cetvelinde) yer alan kiralama gelirlerinden finansman giderlerinin indirilmesi sonucu bulunan
tutar dikkate alınır.

c) Finansman şirketleri için konsolide olmayan gelir tablosunda (kar ve zarar cetvelinde)
yer alan finansman kredilerinden gelirlerden finansman giderlerinin indirilmesi sonucu bulunan
tutar dikkate alınır.

(6) Bankalar, kredi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar için Kanunun
77 nci maddesinin on dokuzuncu fıkrasının (b) bendi uyarınca uygulanabilecek ceza üst sını-
rının belirlenmesinde konsolide olmayan finansal durum tablosunda (bilançosunda) yer alan
öz kaynak tutarı dikkate alınır.

(7) Gayrisafi gelirin tespit edilmesine ilişkin olarak görevlendirilen Bakanlık müfettişi
veya personel, satıcı veya sağlayıcının gayrisafi gelirini Kanun kapsamında bu Tebliğde belir-
tilen hususları da dikkate alarak belirlemeye yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 
Karaman 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6185 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Milas Belediye Başkanlığından: 

 
 5866/1-1 
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2 ADET YÜK DENGELEME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı 2 adet Yük Dengeleme Cihazı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 26.07.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 6125/1-1 
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3 KISIM 5 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ESHOT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı 3 Kısım 5 kalem muhtelif tür ve adette temizlik malzemesi, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine, aynı listede yer alan marka ve 

modelleri ile teknik şartnamesine 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 No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle 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 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, 26.07.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. 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. 6196/1-1 
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AĞ İZLEME VE AĞ PERFORMANS ANALİZİ YAZILIMLARI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Genelkurmay Başkanlığı MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı ihtiyacı ağ 

izleme ve ağ performans analizi yazılımları ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 26/07/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 6197/1-1 
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8 ADET SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü İhtiyacı “8 Adet 

Sunucu” ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 24.07.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt numarası : 2019/332710 

1- İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312 293 44 00 - 312 244 90 78 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ankaraseker@turkseker.gov.tr 

2- İhale Konusu Hizmeti 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 2019/2020 Kampanya Döneminde 156.000 Ton 

Pancarın kantarlardan fabrikamıza karayolu ile 

nakliyesi. Nakliye yapılacak kantarlar ile sevk edilecek 

pancarlar aşağıda gösterilmiştir. 

b) Yapılacağı yer/yerler : 

Kantarın Adı Sevk Fabrikası Pancar Miktarı 

Karacaahmet Kastamonu 39.000 Ton 

Sarıoba Kastamonu 30.000 Ton 

Yaralı Ankara 52.000 Ton 

Yenice Kastamonu 35.000 Ton 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 29/07/2019 Pazartesi günü Saat 14:00 

4)-İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve KDV Dahil ₺. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) 

bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

8- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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TERMAL OTEL VE ARSASI SATILACAKTIR 
Kahramankazan Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Kahramankazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kayı 

Mahallesi tapulamasına kayıtlı 1(bir) adet Termal Otel ve arsası, 2886 sayılı Devlet ihale 
Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 

2- Satışı yapılacak taşınmazın mahallesi, cinsi, ada, parsel, yüzölçümü, muhammen bedeli 
ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır. 

3- İhale 23.08.2019 Cuma günü saat 15:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. 
Kat) Ankara 

Bulvarı No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır. 
4- Taşınmaz bedeli (İdari Şartnamenin 10.Maddesinde belirtildiği üzere tahsil edilecektir). 
5- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler 

şunlardır; 
A- Teklif Mektubu, 
B- Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu, 
C- Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti, 
D- Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (ikametgâh belgesi), 
E- İsteklinin Kahramankazan Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Kahramankazan 

Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge, 
F- Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin 

adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname 
G- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan İhalenin yapılmış olduğu yıl 
içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicilin kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı 
olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve 
imza sirküleri. 

H- Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 
taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek. 

I- Ortak katılım halinde ortaklık beyannamesi 
İ- İdari şartnamenin okunup kabul edildiğine dair taahhütname, söz konusu yapının 

mevcut haliyle gezilip, görüldüğü ve yapının şartnameye uygun olduğunu kabul eder 
taahhütname. 

İsteklilerin yukarıda yazılı belgeler ile Kahramankazan Belediyesine borcu olmadığına 
dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden belge alıp ihale dosyasına koymakla yükümlüdür. 

6- Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kahramankazan.bel.tr. İnternet adresinden ve 
her gün mesai saatleri içinde Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne (0312 
814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri ve ₺5.000,00 bedel karşılığı İdari Şartnameyi almaları 
gerekmektedir. 

7- İstekliler ihale 23.08.2019 tarihinde saat 11:00’a kadar Kahramankazan Belediyesi 
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne (Ankara Bulvarı 9. Kat No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA) 
teslim etmelidirler. 
 

SIRA MAHALLESİ CİNSİ ADA PARSEL 

ARSA ALANI 

(M²) 

MUHAMMEN 

BEDELİ 

(₺) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ (₺) 

1 KAYI 
TERMAL 

OTEL 
221705 15 16.131,00 M² ₺22.500.000,00 ₺1.000.000,00 

 6078/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Uluslararası İslam Düşünce Vakfı.  
VAKFEDENLER: Mehmet Görmez, Mehmet Fevzi Mutlu, Mehmet Akif Ersin, Mustafa 

Sarıbıyık, İsmail Palakoğlu, Muttalip Ünlüer. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.06.2019 tarihli tavzih kararları ile aynı 
mahkemenin 13.06.2019 tarihli ve E:2019/235, K:2019/189 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: İslam’ın ana kaynaklarını esas alarak; insanı, toplumu ve evreni bütün 
olarak gören bir bakış açısıyla, disiplinler arası yöntem ve bilimsel metotlar kullanılarak İslam 
toplumlarına ve insanlığa bilgi düşünce ve değer üretmek,… ve vakıf senedinde belirtilen diğer 
amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00TL(YüzbinTürkLirası)  
YÖNETİM KURULU: Mehmet Görmez, Mehmet Fevzi Mutlu, Mehmet Akif Ersin, 

Mustafa Sarıbıyık, İsmail Palakoğlu. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakfın sona ermesi anındaki mütevelli heyetçe tespit 
edilerek, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü alındıktan sonra aynı veya yakın gayeli bir vakfa 
devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 6109/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Ardahan Üniversitesini Kalkındırma Vakfı 
VAKFEDENLER: Serkan KAYA, Çağrı ÖZTÜRK, Mikail ŞENTÜRK, Ensar ÖĞÜT, 

Cebrail KAMACI, Esfender KORKMAZ, Orhan GÖKÇE, Polat NALBANT, Orhan ATALAY, 
Çetin DEMİRCİ 

VAKFIN İKAMETGÂHI: ARDAHAN 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ardahan 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.05.2019 tarihinde tashih şerhi ile aynı 
mahkemenin, 13.05.2019 tarihli ve E:2019/58, K: 2019/341 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Ardahan Üniversitesinin yaşamasına, fiziksel ve akademik olarak 
gelişmesine, bilimsel verimliliğinin artmasına, mali kaynaklarının güçlenmesine yardımcı olmak 
için maddi/manevi ve finansal destek sağlamak ve senette yazılı diğer amaçları 
gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 88.000,00 TL (Seksen Sekiz Bin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Mikail ŞENTÜRK, Serkan KAYA, Çağrı ÖZTÜRK, Polat 

NALBANT, Çetin DEMİRCİ, Orhan GÖKÇE, Cebrail KAMACI, Hümmet TATAR, Aydın 
NAZAR 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve 

hakları Ardahan Üniversitesine devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 6110/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 01.07.2019   Karar No: 533 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. Hatay, Adana, Osmaniye illeri sınırları 

içerisinde sahip bulunduğu AR/ARR/K/O36-a1, a2, a3 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında 
Hamam petrol ve doğalgaz üretim tesisleri için gerekli olan, arazi sahibi ile görüşme 
sağlanamayan ve üzerinde Erzin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan 
Hatay ili, Erzin ilçesi, Yeşilkent mahallesi Hamamovası mevkiindeki 10284 no’lu parsel 2.492,06 
m2’lik kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince 
kamulaştırılmasına karar verilmesi için 27.12.2018 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı 
bulunan ve arazi sahibi ile görüşme sağlanamayan Erzin 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el 
koyma kararı alınan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları 
gösterilen Hatay ili Erzin ilçesi, Yeşilkent mahallesindeki Hamamovası mevkiindeki 10284 no’lu 
parselin 2.492,06 m2’lik kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir 

İstimlakine karar verilen arazinin: 
 
İli : Hatay 
İlçesi : Erzin 
Mahallesi : Yeşilkent 
Mevkii : Hamamovası 
 

Parsel No. Maliki İstimlaki istenen miktar (m2) 
10284 Ferhat Petrol Nakliyat Gıda Hafriyat 

İnşaat Metal Kömür Sanayi Tic. Ltd.Şti 
2.492,06 m² 

 6047/1-1 
—— • —— 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 
 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI/BİLİM DALI 
KADRO 
UNVANI 

ADET 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Radyoloji Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

 
Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 
dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz; Tıp Fakültesi Dekanlığına (Büyükdere cad. No: 120/1 
Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-169) teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 5956/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Profesör kadrolarına 

tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 

akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF 

formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta 

adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.  

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 

geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 

eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 

sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosu için:  

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  

• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, 

• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak. 

 

Fakülte Bölüm 
Unvan / 

Kadro 
Özel Koşullar 

Son Başvuru 

Tarihi 

Elektrik ve 

Elektronik 

Mühendisliği 

1 Profesör 

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği alanında doktora 

yapmış olmak, kablosuz 

haberleşme ve kablosuz 

haberleşme ağ tasarımı 

konusunda uzmanlaşmış 

olmak. 

31.07.2019 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
1 Profesör 

Makine Mühendisliği alanında 

doktora yapmış olmak, 

deneysel ve sayısal tekniklerle 

malzeme karakterizasyonu ve 

yeni nesil metal alaşımlar 

üzerinde uzmanlaşmış olmak. 

31.07.2019 

 

 6182/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000. TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri 
yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir.  

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

İlan olunur. 
1- Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; Şinasi Kurşun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği 

yerden başlayarak Bağlariçi 4.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan 
cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

2- Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Abdi İpekçi Caddesinin Hacı Bayram Türkoğlu 
Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak İstasyon Caddesi ile kesiştiği yere kadar olmak üzere, 
Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı tarafından girişe göre Abdi İpekçi Caddesinin sağ tarafı 
ile bu bölüme açılan sokakların 25 metre derinliklerinde yine, Abdi İpekçi Caddesiyle kesiştikleri 
yerlerden başlayarak, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı, Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı ve 
İstasyon Caddesinin Fevzi Çakmak Caddesine kadar olan bölümlerine kadar olan alanda cadde ve 
bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

3- Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği 
yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme 
açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

4- Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Sümerbank Caddesinin Fevzipaşa Caddesi ile 
kesiştiği noktadan başlayarak, Fevzipaşa Caddesinden devamla 75. Bulvarının Yeni Çevre Yolu 
ile kesiştiği noktadan Yeni Çevre Yolunun devamı ile Dede Korkut Caddesinin Sümerbank 
Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 

5- Iğdır Üçüncü Noterliğinin; Şamil Caddesinin 509.Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 
509.Sokaktan devamlabu Sokağın Hal Sokak ile kesiştiği yer, Hal Sokaktan devamla bu Sokağın 
Işın Caddesi ile kesiştiği yer, Işın Caddesinden devamla bu Caddenin Fevzi Çakmak Caddesini 
keserek Bayındır Caddesi ile kesiştiği yer, Bayındır Caddesinden devamla bu Caddenin İskender 
Iğdır Caddesi ile kesiştiği yer, İskender Iğdır Caddesinden kuzeydoğuya doğru devamla bu 
Caddenin Çevre Yolu ile kesiştiği yer, Çevre Yolundan devamla bu Yolun Sanayi Sokak ile 
kesiştiği yer, Sanayi Sokaktan devamla bu Sokağın İlham Aliyev Caddesi ile kesiştiği yer, İlham 
Aliyev Caddesinden devamla bu Caddenin Nihat Polat Caddesi ile kesiştiği yer, Nihat Polat 
Caddesinden devamla bu Caddenin Şamil Caddesiyle kesiştiği yer ve Şamil Caddesinin 
başlangıçtaki 509. Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

6- Kemalpaşa Dördüncü Noterliğinin; İzmir Caddesinin Kirazlı Caddesi ve 5005 Sokakla 
kesiştiği yerden başlayarak 134. Sokak ile(Halk Eğitim Merkezi) kesiştiği yere kadar olan 
bölümünde Caddenin her iki yönünde 50 metre derinliklerinde ayrıca Kirazlı Caddesinin İzmir 
Caddesi ve 92.Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 134. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
bölümünde Caddenin her iki tarafında 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde,  
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7- Keşan Üçüncü Noterliğinin; Kurtuluş Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiştiği 
yerden başlayarak Beğendik Caddesi ve Paşa Yiğit Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü 
üzerinde ve Kurtuluş Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

8- Kırşehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Ahmet Doğangün 
Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiştiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-Kırşehir yolu) ile 
kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre 
derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

9- Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası 3. ve 4. Noterliklerinin ihdas alanlarından 
çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının; Beyazgül Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 
Turgut Özal Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Adliye Binası tarafı) 
üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde ve Turgut Özal 
Bulvarının Gülhan Arın Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Devrim Sokak ile kesiştiği yere 
kadar olan bölümünde her iki tarafta 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde,  

10- Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1.Caddenin Üçyol ile kesiştiği yerden başlayarak, 
1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her iki 
cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

11- Niğde Beşinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile 
kesiştiği yerden başlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleştiği yere kadar olan bölümünde, 
buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleştiği yere kadar 
olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın İkizler Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
kısmında, İkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiştiği yere kadar 
olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleştiği yere 
kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca 
Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

12- Rize Beşinci Noterliğinin; Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki 
İtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, bu Sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes 
Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde İtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği 
kavşaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu 
Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve 
Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen 
bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

13- Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından başlamak üzere 
Piyaleoğlu Caddesinin Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar, Piyaleoğlu Caddesi 
üzerinde, Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim İsmail Hakkı 
Sokakla kesiştiği yere kadar Atatürk Bulvarı üzerinde ve Muallim İsmail Hakkı Sokağın Atatürk 
Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesi ile kesiştiği kısım üzerinde, ayrıca Halis Kavak Meydanından 
başlamak üzere Demirel Sokağın Türkmen Yolu ile kesiştği yere kadar olan Demirel Sokağı 
üzerinde ve bu cadde ve sokakların her iki tarafında ve bu cadde ve sokaklara açılan sokakların 
100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

14- Uşak Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Mehmet Topaç Bulvarı ile kesiştiği 
yerden başlayıp Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, Mehmet 
Topaç Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi dahil Atatürk Bulvarına bu aralıkta açılan sağlı-sollu 
cadde ve sokakların ilk 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 6199/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri 

yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 

itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 

ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 

gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

İlan olunur. 

1- Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin; Suphi Konak Caddesinin Şehit Rıdvan 

Caddesi ilekesiştiği yerden başlayarak, devamında 1.Abalı Sokak, 2.Abalı Sokak ve 2.Abalı 

Sokağın Abalı Cami ile kesiştiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi Konak 

Caddesi ve 2.Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer 

noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2- Salihli Dördüncü Noterliğinin; Belediye Caddesinin 18. Sokakla kesiştiği yerden 

başlayarak 718. Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmı ile Site Caddesinin Abay Bulvarı ile 

kesiştiği yerden başlayarak 18. Sokakla kesiştiği yere kadar, ayrıca Abay Bulvarının Site 

Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Kurudere Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısım 

içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 

bir yerde,  

3- Van Sekizinci Noterliğinin; Hacıbekir Caddesinin Şabaniye ve Doğu Caddesiyle 

kesiştiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu 

kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 6200/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları 

yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 

itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 

ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 

gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden 

ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlan olunur. 
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1- Batman Yedinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarı ile Ahmet Necdet Sezer Bulvarının 

kesiştiği Havalanı kavşağından başlamak üzere Ahmet Necdet Sezer Bulvarı ve Türkiye Petrolleri 

A.O. Bulvarının Körük Kavşağı ile kesiştiği noktaya kadar olan ve bulvar boyunca sağlı sollu ve 

bu bulvarlara açılan cadde ve sokakların 100 metre iç kısımlarını da kapsayacak şekilde, diğer 

noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

2- Çarşamba Üçüncü Noterliğinin; Kuzeyde Samsun-Ordu Karayolunun Kavaklıdere 

Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Gelincik Sokakla kesiştiği yer, buradan Gelincik Sokaktan 

güneye doğru devamla bu sokağın Limon Sokak ile kesiştiği yer, Limon Sokak boyunca batıya 

doğru devamla bu Sokağın Cevizli Sokak ile birleştiği yerden devamla Hanımeli Sokakla kesiştiği 

nokta, batıda Cevizli Sokakla Hanımeli Sokağın kesiştiği noktadan kuzeye doğru devamla 418. 

Sokak ile Kavaklıdere Sokağın birleştiği nokta, devamla Kavaklıdere Sokağın başlangıçtaki 

Samsun-Ordu Karayolu ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterlikle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

3- Fatsa Üçüncü Noterliğinin; Samsun Ordu Karayolunun Rıza Dizdaroğlu Sokak ile 

kesiştiği yerden başlayarak Fiskobirlik Sokak ile kesiştiği yer, Fiskobirlik Sokaktan devamla bu 

Sokağın Sevgi Caddesi ile kesiştiği yer, Sevgi Caddesinden devamla bu Caddenin Rıza 

Dizdaroğlu Sokakla kesiştiği yer, Rıza Dizdaroğlu Sokaktan devamla bu Sokağın başlangıçtaki 

Samsun Ordu Karayoluyla kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

4- Giresun Dördüncü Noterliğinin; İnönü Caddesinin Cemal Gürsel ve Orhan Yılmaz 

Caddelerinin kesiştiği kavşaktan başlayarak batıya doğru İnönü Caddesi boyunca, bu Caddenin 

güney tarafında (dağ tarafında) bulunan Cadde ve Sokakların derinliklerinde ve yine İnönü 

Caddesinin kuzey tarafında bu Caddeye pararel açılan Şebboy Sokak, Kına Sokak ve Yetmişiki 

Evler Sokaklar ve İnönü Caddesine dik açılan Hurşit Ağa Sokak ve Petunya Sokakların 17 metre 

derinliklerinde İnönü Caddesi boyunca ve İnönü Caddesinin her iki tarafında olmak üzere, diğer 

noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

5- İnegöl Yedinci Noterliğinin; Bursa istikametinden gelip Ankara Asfaltından İnegöl 

merkezine giriş yapılan Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesinin Yeşil Bursa Caddesiyle kesiştiği 

yerden başlayarak Pamuk Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmında ve kısma sağlı-sollu açılan 

cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 

uygun bir yerde, 

6- Kızıltepe Beşinci Noterliğinin; Vatan Caddesinin tamamı ile devamında Mardin 

Caddesinin üzerinde bulunan Kızıltepe Devlet Hastanesine kadar olan kısmın her iki tarafında, 

diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

7- Siverek Üçüncü Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin, İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet 

Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Hacı Yusuf Sami Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 

kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, 

diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

8- Torbalı Beşinci Noterliğinin; Alpkent Mahallesinde Metropolis Bulvarının İzmir-Aydın 

Asfaltı ile kesiştiği yerden başlayarak, 5086 Sokakla kesiştiği yere (Tren yolu üst geçidine kadar) 

kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre 

derinliğine kadar olan yerlerde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

 6201/1-1 



16 Temmuz 2019 – Sayı : 30833 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2016 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 500.000.-TL. olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan 
MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden 
ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlân olunur. 
1- Bakırköy Ellisekizinci Noterliğinin; Başakşehir İlçesi Kayaşehir Mahallesinde, 

Kayaşehir Bulvarının Evliya Çelebi Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Ulubatlı Hasan 
Caddesi ve Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinden devamla, Necip Fazıl Kısakürek Caddesinin 
İshakpaşa Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı üzerinde ve bu caddelere açılan cadde ve 
sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

2- Bakırköy Altmışbirinci Noterliğinin; Bağcılar İlçesi Barbaros Mahallesinde, Hoca 
Ahmet Yesevi Caddesinin Mahmutbey Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Mevlana 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Mevlana Caddesinin Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile kesiştiği 
noktadan, 1170. ve 1161. Sokaklar ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı üzerinde ve bu caddelere 
açılan tüm cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde,  

3- Şanlıurfa Sekizinci Noterliğinin; Akçakale Caddesinin Harran Kapı Caddesi ve 
Mevlana Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak Akçakale yönüne doğru ve Akçakale 
Caddesinin Gaziantep çevre yoluna bağlandığı dönerli kavşakla kesiştiği yerde bitmek üzere ve 
Akçakale Caddesinin her iki tarafında bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 200 metre 
derinliğine kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde.  

 6202/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2016 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları 
yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlan olunur. 
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1- Adıyaman Altıncı Noterliğinin; Küçük Sanayi Sitesinin içerisinde uygun bir yerde 
olmak üzere, Gölbaşı Yolunun Küçük Sanayi Sitesinin ana giriş kapısından başlamak üzere şehir 
merkezi yönü istikametinde bulunan 30151 nolu Sokak ile 3021 nolu Sokağın kesiştiği noktada 
bitmek üzere ve 3021 nolu Sokağın Gölbaşı Yolu Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayıp İki Dam 
Yolu ile kesiştiği noktaya kadar kısım ve yine İki Dam Yolunun 3021 nolu Sokak ile kesiştiği 
noktadan başlayıp Gazi Han Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısımda ve 3021 nolu Sokak 
ile İki Dam Yolu Sokağın bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 100 metre derinliğe kadar, 
(Gölbaşı Yolu hariç) olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

2- Afyonkarahisar Dokuzuncu Noterliğinin; Atatürk Bulvarı - İzmir İstasyon Caddesi ve 
Birlik Caddesi arasında kalan adanın tamamında ve Atatürk Bulvarının - İzmir İstasyon 
Caddesinin ve Birlik Caddesinin bu ada etrafında kalan bölümlerinin üzerinde, Atatürk Bulvarının 
İzmir İstasyon Caddesi ile kesiştiği yerden Birlik Caddesi ile kesiştiği yere, Birlik Caddesinin 
Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden İzmir İstasyon Caddesi ile kesiştiği yere ve İzmir İstasyon 
Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Birlik Caddesi arasında kalan kısmında ayrıca bu caddelerden ada 
dışına açılan-açılacak sağlı-sollu sokakların ilk 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

3- Akhisar Beşinci Noterliğinin; Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesinin Akhisar Milli 
Egemenlik Meydanı ile kesiştiği yerden başlayarak, aynı zamanda Akhisar Cezaevinin başlangıç 
köşesi olan 236 Sokak ile kesiştiği yere kadar bu Cadde boyunca ve bu caddelere açılan 
sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

4- Alaşehir Üçüncü Noterliğinin; Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanından 
başlamak üzere Atatürk Bulvarının, Milli Egemenlik Bulvarı ile kesiştiği yere kadar; bu kesişme 
noktasından Milli Egemenlik Caddesinin, Süleyman Demirel Bulvarı ile kesiştiği yere kadar; yine 
bu kesişme noktasından Süleyman Demirel Bulvarının Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ve 
Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, bu Caddelerin üzerinde ve yine bu Caddelerin çevrelediği 
alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

5- Aliağa Dördüncü Noterliğinin; Aşıklar Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Barbaros Caddesinin 
Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak deniz yönüne doğru bitimine kadar olan kısmı, 
Fatih Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar olan kısmı, Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı Aliağa İkinci ve Üçüncü 
Noterliklerinin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle; Aşıklar Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi 
ile kesiştiği yerden başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Barbaros 
Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak deniz yönüne doğru bitimine kadar 
olan kısmı, Fatih Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar olan kısmı, Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesinin Atatürk Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Atatürk Caddesinin 
Lozan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak devamla Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar, devamla Mithat Paşa Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar, devamla Lozan Caddesinin Mithat Paşa 
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Atatürk Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bu çerçeve 
içinde kalan (deniz yönüne doğru) tüm cadde ve sokaklarda, Lozan Caddesinin deniz yönüne 
doğru açılan tüm cadde ve sokaklarda 25 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 
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6- Bafra Dördüncü Noterliğinin; Aynalı Sokağın Yeni Hastane Sokak ile kesiştiği yerden 

başlayarak İshaklı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, İshaklı Caddesinden devamla bu Caddenin 

Gençlik Caddesiyle kesiştiği yere kadar, Gençlik Caddesinden devamla bu Caddenin Şirin Sokak 

ile kesiştiği yere kadar, Şirin Sokaktan devamla bu Sokağın Halitoğlu Sokakla kesiştiği yere 

kadar, Halitoğlu Sokaktan devamla bu Sokağın Yeni Hastane Sokak ile kesiştiği yere kadar ve 

Yeni Hastane Sokağından devamla bu Sokağın başlangıçtaki Aynalı Sokakla kesiştiği yer ile 

çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

7- Bandırma Beşinci Noterliğinin; Ordu Caddesinin Uğur Mumcu Caddesi ile İsmet İnönü 

Caddesinin kesiştiği kavşaktan başlayıp Ordu Caddesi boyunca uzanan yolun 1011. Sokak ve 

parkın kesiştiği yere kadar sağ ve soldan 50'şer metre derinliğine kadar olan bölgede, diğer 

noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

8- Bartın Dördüncü Noterliğinin; Kaynarca Caddesinin 231. Sokak ile kesiştiği noktadan 

başlayarak, Kaynarca Caddesinin bitimi 190. Caddenin devamıyla bu Caddenin Bartın - Ankara 

Karayoluyla kesiştiği noktaya kadar, Kaynarca Caddesi ile 190. Caddenin her iki yakasına (sağ ve 

sol) açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde,  

9- Biga Üçüncü Noterliğinin; Çan Caddesinin sağ ve soldan Hasan Özden Sokak ile 

kesiştiği yerden başlayarak Çan Caddesi yolu boyunca bu Caddenin 105.Sokak ile Rafet 

Gürkaynak Caddesiyle kesiştiği yere kadar yolun her iki tarafından, sağ ve soldan 30 metre 

derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

10- Bodrum Onbirinci Noterliğinin; Bodrum İlçesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesinin 

Adliye Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere, Selvi Caddesinin Adliye Caddesi ile kesiştiği 

yere kadar olan Adliye Caddesi üzerinde ve bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 100 metre 

derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

11- Çanakkale Yedinci Noterliğinin; Şehit Gürol Caddesinin Troya Caddesi ile kesiştiği 

noktadan başlayarak Troya Caddesi boyunca devamla bu Caddenin Reşat Tabak Caddesi ile 

kesiştiği nokta, Reşat Tabak Caddesi ve devamındaki Tosun Sokaktan Mustafa Kemal İlköğretim 

Okulu sınırına ve buradan Şehit Gürol Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Troya 

Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alanda ve bu Caddelerin her iki tarafından, sağ ve soldan 

50'şer metre derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 

bir yerde,  

12- Çerkezköy Altıncı Noterliğinin; Öztrak Caddesinin Narin Caddesi ile kesiştiği 

kavşaktan başlayarak, Sarıgöl Sokak(Kadife Sokak) ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı ve 

Sarıgöl Sokağın Öztrak Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Narin Caddesi ile kesiştiği 

kavşağa kadar olan kısmında, bu Cadde ve Sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde,  

13- Didim Dördüncü Noterliğinin; Selvi Caddesinin Ege Caddesiyle kesiştiği noktadan 

başlayarak Selvi Caddesinden devamla bu Caddenin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği nokta, Atatürk 

Bulvarından devamla bu Bulvarın Devekıran Caddesiyle kesiştiği nokta, Devekıran Caddesinden 

devamla bu Caddenin Ege Caddesiyle kesiştiği nokta, Ege Caddesinden devamla bu Caddenin 

başlangıçtaki Selvi Caddesiyle kesiştiği nokta ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde,  
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14- Düzce Dokuzuncu Noterliğinin; İstanbul Caddesinin 1050. Bulvar ile kesiştiği 

noktadan başlayarak 1050. Bulvar ve devamında 1050. Sokağın D100 Yan Yolu ile kesiştiği 

nokta, buradan D100 Yan Yolundan devamla bu Yolun Kayışoğlu Sokak ile kesiştiği nokta, 

Kayışoğlu sokaktan devamla Tekniker Sokak ve devamında 725. Sokağın İstanbul Caddesiyle 

kesiştiği nokta ve İstanbul Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıcındaki 1050. Bulvar ile 

kesiştiği nokta ile çevrili alan içinde ve İstanbul Caddesine her iki yönünden açılan sokakların 50 

metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

15- Gölcük Beşinci Noterliğinin; Sahil Caddesinin, Hızır Reis Caddesi ile kesiştiği 

noktadan başlayarak devamı ile Çelebi Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Çelebi Caddesinden 

devamla Çelebi Caddesinin Ali Uçar Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve buradan Ali Uçar 

Caddesinden devamla Ali Uçar Caddesinin Yavuz Caddesiyle kesiştiği nokta ve buradan Yavuz 

Caddesinden devamla bu Caddenin 130. Sokakla kesiştiği nokta, 130. Sokaktan devamla bu 

Sokağın Hızır Reis Caddesi ile kesiştiği nokta, Hızır Reis Caddesinden devamla bu Caddenin 

başlangıçtaki Sahil Caddesiyle kesiştiği noktayla çevrili alanda ve bu Caddelerin iki yönüne 

açılan sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 

uygun bir yerde,  

16- Isparta Dokuzuncu Noterliğinin; Süleyman Demirel Caddesinin, 154. Cadde ile 

kesiştiği kavşaktan doğu istikametinde, tek taraflı olarak kuzey cephesi, 154. Caddenin, Namık 

Kemal Caddesi ile kesiştiği kavşaktan, kuzeydoğuya doğru devam ederek 160. Cadde ile kesiştiği 

noktaya kadar, Namık Kemal Caddesinin her iki cephesi, 160. Caddenin, Süleyman Demirel 

Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar tek yönlü olarak güney cephesi, Süleyman Demirel 

Caddesinin, 154. Cadde ile kesiştiği kavşağa kadar tek yönlü olarak doğu cephesinde ve bu 

sınırlar içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 

uygun bir yerde, 

17- Isparta Onuncu Noterliğinin; Süleyman Demirel Caddesinin, Otogar Kavşağında 108. 

Cadde ile birleştiği noktadan, batı istikametinde Hilmi Çakmakçı Caddesi ile kesiştiği kavşağa 

kadar her iki cephesi, Hilmi Çakmakçı Caddesi ve kuzeye doğru Medine Caddesi olarak devam 

eden caddelerin, Ertokuş Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan bölümlerinde tek taraflı doğu 

cepheleri, Ertokuş Caddesinin kuzeydoğu yönünde Süleyman Demirel Caddesi ile kesiştiği 

kavşağa kadar bu Caddenin tek yönlü güney cephesi, Süleyman Demirel Caddesinin, güney 

istikametinde 108. Cadde ile kesiştiği kavşağa kadar olan bölümünde tek taraflı batı cephesinde 

ve bu sınırlar içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

18- Kastamonu Beşinci Noterliğinin; Ankara Caddesi bitimi Halime Çavuş Caddesi ile 

kesiştiği noktadan başlayıp, Stadyum Caddesi ile devam ederek, Şelale Sokakla kestiği ve 

Stadyum Caddesi bitimi ile başlayan Araç Caddesi ile devam eden Platin Sokak, Hacıdede Sokak, 

Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi, Sinanbey Parkı kesiştiği alandan devam ederek, Cumhuriyet Caddesi 

ile Kaybılar Sokakla kestiği noktadan, 125. Yıl Atatürk Caddesi ile devam ederek, Gaipler Sokak, 

Satı Kahya Sokak, Yonca Sokak, Horozoğlu Sokak, Başar Sokak ve Hakkı İnan Caddesi dahil 

başlangıçtaki Halime Çavuş Caddesi ile Ankara Caddesinin kesiştiği alana kadar cadde ve 

sokakların her iki yakasına açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet 

ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  
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19- Kestel Üçüncü Noterliğinin; Turgut Özal Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği 

kavşaktan başlamak üzere Turgut Özal Caddesi boyunca ve Turgut Özal Caddesinin Şehit 

Mustafa Kurt Caddesi ile kesiştiği yerden Şehit Mustafa Kurt Caddesi boyunca Hacı Osman 

Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve yine Şehit Mustafa Kurt Caddesi ile Gazi Caddesinin kesiştiği 

yerden başlayıp Gazi Caddesinin Dumlupınar Sokak ile kesiştiği yere kadar ve Gazi Caddesinin 

Lise Caddesi ile kesiştiği yerden başlayıp Lise Caddesinin devamında Caddenin Kartopu Sokak 

ve Meriç Sokak ile kesiştiği yere kadar yukarıda belirtilen yolların her iki tarafından sağ ve soldan 

30 metre derinliğine kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 

bir yerde, 

20- Kırklareli Üçüncü Noterliğinin; Eriklice Caddesinin Waldorf Caddesiyle kesiştiği 

yerden Bademlik Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından 

açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

21- Kilis Üçüncü Noterliğinin; Murtaza Caddesinin Çerkez Zekeriye Sokak ve Tokatlı 

Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Murtaza Caddesi, devamında Islahiye Caddesi ve devamla 

Doğan Güreş Paşa Bulvarının dönerli kavşakla kesiştiği yerde bitmek üzere ve bu Cadde ve 

Bulvarların belirtilen kısımlarına her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 100'er metre 

derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

22- Manavgat Dokuzuncu Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin 1060. Sokakla 

kesiştiği yerden başlayarak Konya-Manavgat Çevre Yolu ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmın 

batı cephesinin Manavgat Yedinci Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak; 1060. Sokak, 

devamında 1501. Sokak ve güneye doğru devamla 1504. Sokağın Konya-Manavgat Yolu ile 

kesiştiği noktaya kadar bu Sokakların her iki cephesinde, Konya-Manavgat Yolunun doğuya 

doğru Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar kuzey cephesi, Zübeyde Hanım 

Caddesinin Konya-Manavgat Yolu ile kesiştiği kavşaktan başlayarak 1060. Sokak ile kesiştiği 

noktaya kadar tek taraflı batı cephesinde ve bu sınırlar içinde kalan tüm bulvar, cadde ve 

sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

23- Menemen Dördüncü Noterliğinin; Menemen İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi sınırları 

içinde kalan tüm alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

24- Soma Üçüncü Noterliğinin; Gazi Osman Paşa Caddesinin Nazım Usluoğlu Caddesi ve 

Bağlar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Gazi Osman Paşa Caddesi boyunca batı yönünde 

devamla Gazi Osman Paşa Caddesinin Emin Ali Özgür Caddesi ve Öğ. Fikri Şengün Sokak ile 

kesiştiği yere kadar Gazi Osman Paşa Caddesi boyunca ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 

50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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25- Tekkeköy Üçüncü Noterliğinin; Doğuda Vatan Caddesinin Selânik Caddesiyle 

kesiştiği noktadan kuzeye doğru Vatan Caddesinin Hacı Ekinci Bulvarıyla kesiştiği noktaya 

kadar, Vatan Caddesinin her iki tarafı, kuzeyde Hacı Ali Ekinci Bulvarının güney tarafının Tevfik 

Öztürk Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar, batıda Tevfik Öztürk Caddesinden devamla bu 

Caddenin Göktürk Sokakla kesiştiği noktadan Göktürk Sokak boyunca güneye doğru Şeyh 

Zeynüddin Caddesiyle birleştiği noktaya kadar, Şeyh Zeynüddin Caddesinden güneye doğru 

devamla Selânik Caddesi ismi altında güneydoğuda Selânik Caddesinin başlangıçtaki Vatan 

Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 

uygun bir yerde,  

26- Tokat Altıncı Noterliğinin; Kuzeyde Vali Ayhan Çevik Caddesinin Geksi Caddesi ile 

kesiştiği noktadan güneye doğru Geksi Caddesi boyunca devamla Geksi Caddesinin İbni Kemal 

Caddesinin kuzey cenahındaki yol ile kesiştiği noktadan doğuya doğru İbni Kemal Caddesinin 

Kuzey yakası boyunca devamla (Mehmet Akif Ersoy Caddesinin) Fatih Caddesi ile kesiştiği 

noktaya kadar ve kuzeye doğru Fatih Caddesi boyunca devamla Fatih Caddesinin Vali Ayhan 

Çevik Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

27- Ünye Üçüncü Noterliğinin; Samsun-Ordu Karayolunun Tepe Yolu Sokakla kesiştiği 

noktadan Tepe Yolu Sokaktan güneye doğru bu Sokağın Çambaşı Caddesi ile kesiştiği noktaya 

kadar, Çambaşı Caddesinden doğuya doğru Çambaşı Caddesinin Samsun- Ordu Karayoluna 

indiği noktadan, Samsun-Ordu Karayolu boyunca batıya doğru bu Karayolunun Tepe Yolu 

Sokakla kesiştiği noktaya kadar olan alan ve bu Caddelerin her iki yüzünde, diğer noterliklerle 

rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

28- Van Dokuzuncu Noterliğinin; Edremit İlçesi, İpekyolu Caddesinin, İnönü Caddesi ile 

kesiştiği yerden başlayarak Van istikametinde Yeni Mahalle 9. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan 

kısmı ve bu kısmın sağlı sollu 200'er metre derinliklerinin oluşturduğu bölgede, diğer noterliklerle 

rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

29- Van Onuncu Noterliğinin; Tuşba İlçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi ile İstasyon 

Mahallesini birbirinden ayıran Van-Erciş Karayolunun Bediüzzaman Caddesi ve Fatih Caddesi ile 

kesiştiği yerden başlayarak aynı yolun Zeve Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı ve bu 

kısmın sağlı sollu 50'şer metre derinliklerini içine alan bölge ile Erciş Yolunun Zeve Caddesi ile 

kesiştiği yerin karşısındaki Küçük Sanayi Sitesi içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

30- Yalova Sekizinci Noterliğinin; Marmara Caddesinin Spor (Turan Koçal) Caddesi ile 

kesiştiği yerden başlayarak Turan Koçal Caddesinden devamla bu Caddenin Mesire Yolu Sokak 

ile kesiştiği yer, Mesire Yolu Sokaktan devamla bu Sokağın Fatih Caddesi ile kesiştiği yer, Fatih 

Caddesinden devamla bu Caddenin Marmara Caddesi ile kesiştiği yer ve Marmara Caddesinden 

devamla bu Caddenin başlangıçtaki Turan Koçal Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer 

noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

31- Yomra Üçüncü Noterliğinin; Trabzon Caddesinin, Gemi Yolu Caddesi ile kesiştiği 

yerden başlayarak 2. Oymalı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, bu kısma açılan 

cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde ve bu kısmın kuzeyinde sahil yoluna kadar olan 

(kıyı şeridi dahil) alanda yer alan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 6203/1-1 
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