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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel

Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-2 Listesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“57- Define arama projeleri.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/11/2014 29186

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/2/2016 29619

2- 26/5/2017 30077

3- 14/6/2018 30451

4- 19/4/2019 30750

5- 8/7/2019 30825 (Mükerrer)

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

28 Kasım 2019
PERŞEMBE

Sayı : 30962



Ticaret Bakanlığından:
ESNAF VE SANATKÂRLAR ŞÛRASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve
Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e)
ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”
“d) Genel Müdür: Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Genel Mü-

dürünü,
e) Genel Müdürlük: Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,”
“ğ) Sekretarya: Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri

ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Doğal üyeler: Bakan, Sekretaryanın bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısı, Esnaf, Sa-

natkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü, Gümrükler Genel Müdürü, İç Ticaret Genel Mü-
dürü, İhracat Genel Müdürü, İthalat Genel Müdürü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürü, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü.

b) Temsilci üyeler:
1) Kamu kesimi grubu: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehir-

cilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Ba-
kanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını temsilen Bakan Yardımcısı; Dışişleri Bakanlığı Av-
rupa Birliği Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Ge-
liştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kamu İhale Kurumu (KİK), Türk Stan-
dardları Enstitüsü (TSE), Türk Patent ve Marka Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK) temsilen Başkan
ya da Başkan Yardımcısı; Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerini temsilen Bele-
diye Başkanı ya da Genel Sekreteri ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Halk Bankasını
temsilen Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı.

2) Sivil toplum grubu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ya da Baş-
kan Yardımcısı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı ya da
Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreteri, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Koo-
peratifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı ya da Genel Başkan Vekili,
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonları Başkanları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik-
lerinden en fazla üyeye sahip ilk üç Birlik Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
virler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı ya da Genel Baş-
kan Yardımcısı, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Vekili,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı ya da Başkan Vekili ile ülke genelinde
en fazla üyeye sahip Esnaf ve Sanatkâr Derneğinin Başkanı.”

“(4) Temsilci üyeliklere yapılacak eklemeler hakkında karar vermeye Bakan yetkilidir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Genel Kurul, dört yılda bir Kasım ayında Başkan tarafından belirle-

nen günde olağan toplantısını yapar. Genel Kurul toplantılarına Bakan başkanlık eder, katıla-
madığı durumlarda Sekretaryanın bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısı başkanlık görevini üst-
lenir. Bakan Yardımcısının da bulunmaması durumunda başkanlık yetkisi Başkanlık Divanında
yer alan Başkan Vekillerinden en yaşlı üye tarafından kullanılır.
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(2) Bakan, gerektiğinde Şûrayı olağanüstü toplantıya çağırır. Genel Kurul toplantılarının yeri,
tarihi, saati ve gündemi üyelere toplantı gününden en az on beş gün önce yazılı veya elektronik
ortamda bildirilir.

(3) Şûra gündemi, Sekretaryanın teklifi üzerine Bakan tarafından belirlenir. Şûra, çağrı
ile birlikte gönderilen gündeme ve sürelere bağlı kalınarak yapılır. Ancak, toplantıda hazır bu-
lunan üyelerin çoğunluğu tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alın-
ması zorunludur.

(4) Genel Kurul üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların ço-
ğunluğu ile karar alır. Toplantılara, toplantının gündemine göre Bakanlık birimlerinden belir-
lenecek yetkililer ile Başkanın davetiyle kamu veya özel sektörden kişiler de katılabilir. Bu ki-
şilerin oy kullanma hakkı yoktur.

(5) Genel Kurul gündemine alınan karar taslakları Başkanlık Divanı tarafından okutulur.
Karar taslaklarıyla ilgili söz almak isteyen üyeler bu taleplerini isimleriyle birlikte Başkanlık
Divanına iletir. Başkanlık Divanı karar taslakları hakkında sözlü görüş belirtmek isteyen üyelere
söz verir. Yapılan müzakerelerin ardından açık oylamaya geçilir. Oylamada her üye kabul veya
ret oyu kullanır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu doğrultusunda
karar alınır. Alınan kararlar Başkanlık Divanı tarafından tutanağa bağlanarak Şûra kararı olarak
açıklanır. Şûra kararları tavsiye niteliğindedir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) İcra Kurulu, Şûranın yürütme organıdır. İcra Kurulunun Başkanı, Sekretaryanın
bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısıdır. İcra Kurulu Başkanının katılmadığı toplantılara Genel
Müdür başkanlık eder. İcra Kurulu yedi üyeden oluşur. Sekretaryanın bağlı bulunduğu Bakan
Yardımcısı ile Genel Müdür İcra Kurulunun doğal üyeleridir. Bakan tarafından Genel Kurul
üyeleri arasından beş asil ve beş yedek üye belirlenir. İcra Kurulu üyelerinin görev süresi dört
yıldır. İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu üyeleri arasında görev paylaşımı yapar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sıra-
sıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi
eklenmiş ve takip eden bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) İki başkan vekili ve dört raportörden oluşan Başkanlık Divanını belirlemek,”
“ç) İcra Kurulunda yer alacak üyeleri belirlemek,”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Seçilmiş üyelerin Genel Kurul üyelikleri haklı sebeplerin varlığı

halinde, görevlendirilmelerinde izlenen usulle her zaman sona erdirilebilir.
(2) İcra Kurulu üyelerinin üyelikleri, Genel Kurul üyeliğinin sona ermesi veya İcra Ku-

rulu toplantılarına yazılı şekilde geçerli mazereti olmaksızın üst üste iki kez katılmama halinde
kendiliğinden sona erer.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/6/2012 28338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/10/2016 29849
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2016 tarihli ve 29827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) ÖSYM tarafından veya uluslararası öğrenci statüsünde Üniversiteye yerleştirilen,
özel yetenek sınavı ile Üniversiteye yerleşip ders muafiyetleri sonunda üst sınıflara intibakı
yapılan öğrencilerin, intibaklarının yapıldığı sınıfa bağlı olarak ilgili Birim Kurul kararı ile ka-
bul edilen süreler programın normal eğitim-öğretim süresine dâhildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Uluslararası öğrencilerin Türkçe dil seviyesi yeterlilikleri ve eğitimlerine başlama
hususları Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencinin gerekli koşulları karşılamak kaydı ile
kendi ön lisans veya lisans programına ek olarak bir yandal ve/veya bir çift anadal programına
kayıt olmasına izin verilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde

kayıt için başvurmak zorundadır. Kayıt için gerekli durumlarda istenecek belgeler Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve sekizinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde varsa katkı payını veya öğrenim
ücretini yatırarak ders ön kaydını yapar. Danışman, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içeri-
sinde ders kaydını onaylar. Belirlenen kayıt yenileme süresi içerisinde dersini seçmeyen ve/veya
varsa katkı payını yatırmayan öğrencinin ders kaydı onaylanmaz.

(2) Bütün derslerden başarılı olduğu halde not ortalamasını yükseltmek amacıyla 39 uncu
madde kapsamında ders tekrarı yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını ödeyerek
kaydını yenilemek zorundadır. Ancak, stajını tamamlamadığı/tamamlayamadığı için mezun
olamayan öğrenci kaydını yenilemekle birlikte katkı payı ödemez.

(3) Ön kayıt işleminin öğrencinin kendisi tarafından yapılması esastır. Ders kaydında
değişiklik yapmak isteyen öğrenci, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde danışmanının
yardımıyla değişikliğini yapabilir.”

“(8) Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içerisinde ders kaydı yapmayan
öğrenciler, kayıt yenileme süresi boyunca mazeretli olduklarını belgelemeleri halinde, ilgili
Birim Kurul Kararı ile eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde mazeretli ders kayıtlarını
yapabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrenci öğrenimi süresince en çok iki yarıyıl kayıt dondurma isteminde buluna-
bilir. Lisans programlarında kayıtlı öğrenciye, belgeleyeceği önemli ve haklı sebebi bulunması
halinde ilgili Alt Birim Kurul Kararıyla en çok iki yarıyıl daha izin verilebilir. Kayıt dondurulan
süre toplam öğrenim süresine dahil değildir. Kayıt dondurma talebi, ilgili yarıyıl için eğitim
öğretimin başladığı ilk dört hafta içerisinde ilgili Alt Birime yapılır.”
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“(4) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili Yönetim
Kurulu Kararıyla dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar

dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmiş olması,
c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,
d) Öğrencinin tutukluluk hali,
e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğren-

cinin, Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin
olması,

f) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldı-
rılması suretiyle askere alınması,

g) İlgili Birim Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin or-
taya çıkması.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirmek, yönlendirmek
ve ders kaydını onaylamak.”

“c) Öğrencilere verilecek öğrenci danışmanlık hizmetinin amacına, faaliyet alanlarına,
işleyişine, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından onaylanan esas-
larca belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(6) Öğrenci, Alt Birim onayıyla diğer Alt Birimlerden de eşdeğer ders alabilir.
(7) Öğrenci, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde ön kaydını yapmış olduğu

herhangi bir dersi danışman onayıyla değiştirebilir.
(8) Öğrenci, kayıtlandığı bir dersten çekilmek istediğinde eğitim-öğretimin dördüncü

haftası içerisinde danışman onayı ile ilgili dersi ders kaydından çıkartabilir. Dersin sorumlu
öğretim elemanı Alt Birim tarafından bilgilendirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Kayıtlı olunan derslerden devam şartını yerine getirmeyen/getiremeyen öğrencilere
F1 notu verilir. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalı
yoklama alınarak izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı olmayan öğrencilerin
durumları öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve en geç eğitim-öğretim
döneminin son işgünü ilan edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Birime yeni kayıt yaptıran öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu Yükseköğretim Ku-
rumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir. Muafiyet
talebinde bulunacak olan öğrenci yalnızca Birime kayıt yaptırdığı yarıyılda eğitim-öğretim ya-
rıyılı derslerinin başladığı ilk haftanın son işgününe kadar muafiyet isteğini içeren bir dilekçe
ve durumu gösterir belgelerin onaylı suretleri ile Alt Birime başvurur. Bu tarihten sonra yapı-
lacak başvurular dikkate alınmaz. Muafiyet talebi ilgili Alt Birim Kurulunca, öğrencinin bütün
öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere beş işgünü içinde değerlendirilir
ve karara bağlanır.”
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“(5) Öğrencinin hangi sınıfa intibakının yapılacağı, üçüncü ve dördüncü fıkralarda be-
lirtilen esaslara göre ilgili Alt Birim Kurulunca kararlaştırılır. İntibakı yapılan öğrenciler ön-
celikle varsa alt yarıyıllardaki muaf edilmeyen derslerini alırlar.”

“(7) Eğitim-öğretim başladıktan sonra kayıt hakkı kazanan öğrenciler muafiyet talep-
lerini, kayıtlarını müteakip beş işgünü içerisinde ilgili Alt Birimlere yaparlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi
ile beşinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup beşinci fıkrasına
aşağıdaki bentler eklenmiş; aynı maddenin yedinci ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl sonu sına-
vına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden yarıyıl
sonu not ortalaması 59,99 ve daha düşük olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. İlgili
dersin yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az iki gün ara verilir.”

“b)  Toplamda en fazla üç derse kadar başarısız dersi olmak veya tüm derslerinden ba-
şarılı olduğu halde mezuniyet için gerekli olan 60,00 genel not ortalamasına sahip olmamak.”

“ç) Üç ders sınav hakkı, sınav hakkının kazanıldığı yarıyıl itibarıyla kullandırılır. Yaz
okulunda ders alarak üç ders sınav hakkı kazanan öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılı başla-
madan önce üç ders sınav hakkı kullandırılır. Süresi içerisinde hakkını kullanmayan öğrenci,
derse ilgili yarıyılda kayıt olduktan ve dersin gerekliliklerini yerine getirdikten sonra üç ders
sınav hakkı sahibi olur.”

“g) Üç ders sınavından en az 60,00 notunu alan öğrenci başarılıdır.
ğ) Üç ders sınavı sonunda alınan notlar başarı durumuna yansıtılır.”
“(7) Muafiyet sınavı: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ben-

dinde yer alan ortak zorunlu derslerden yabancı dil dersleri ile Rektörlük Enformatik Bölümü
tarafından yürütülen temel bilişim dersleri için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sı-
navları açılır. Muafiyet sınavından en az 60,00 notunu alan öğrenci başarılıdır.”

“(11) Ara sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç ilgili yarıyılın son
ders günü, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ise akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu
ve bütünleme sınavı not giriş tarih aralığında olmak üzere ÖİBS'ye işlenir ve bütünleme sına-
vından sonra öğrencilerin son notlarını gösteren sınav sonuç listesi alınarak ilgili Alt Birim
Başkanlığına öğretim elemanı tarafından imzalanarak tek nüsha halinde teslim edilir. Süresi
içerisinde girilemeyen notlar ve uygulama dersleri için ilgili Alt Birim Kurul Kararı ile not gi-
rişinin yapılması sağlanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren beş işgünü içinde bağlı ol-
duğu Alt Birim Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini
isteyebilir. Alt Birim Başkanlığı maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav
kâğıdını ilgili dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder. Öğ-
rencinin itirazının devamı halinde; ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile sorumlu öğretim ele-
manının dâhil olmadığı, ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir ko-
misyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı
olarak yeniden esastan inceleme yapılır. Not değişiklikleri ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı
ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili Kurul kararı, ilgili Alt Birim Başkanlığına ve ÖİDB'ye
bildirilir.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için 100,00 tam puan üzerinden
başarı notu verilir:

a) Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için ilgili dersin yarıyıl ders başarı notunun
60,00 ve üzerinde olması gerekir. 50,00 ile 59,99 arasındaki ders başarı notuna ait başarı du-
rumu üçüncü fıkrada belirtilmiştir.

b) Ders başarı notu, ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanlarının birlikte
değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.
Yarıyıl sonu sınavından 50,00’den düşük sınav puanı alan öğrencinin ders başarı notu hesap-
lanmaz.

c) Ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının yüzde ağırlıkları ilgili Alt Bi-
rim tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirtilen sürelerde öğretim elemanı ders gö-
revlendirmeleri ve haftalık ders programları ile birlikte Birim Yönetim Kurulunca karara bağ-
lanır.”

“(3) Harf notlarına ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrencinin ders başarı notu ve bunların karşılığı olan harf notları ile bu notların kat-

sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Başarı Notu Harf Notu Katsayı
90,00 – 100 AA 4,00
80,00 – 89,99  BA 3,50
70,00 – 79,99 BB 3,00
65,00 – 69,99 CB 2,50
60,00 – 64,99 CC 2,00
55,00 – 59,99 DC 1,50
50,00 – 54,99 DD 1,00
40,00 – 49,99 FD 0,50
0,00 – 39,99 FF 0,00
0         F1, F2, F3 0,00

b) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarılı-
dır.

c) Bir dersten DC ve DD notlarından birini alan öğrencinin dersin bulunduğu döneme
ait dönem not ortalaması en az 60,00 ise dersi koşullu başarmış sayılır. Dönem not ortalaması
en fazla 59,99 ise ders başarısızdır ve açıldığı ilk yarıyılda dersin yeniden alınması gerekir.
Mezun durumda olan öğrencilerin DC ve DD notları başarılı kabul edilir.

ç) Bir dersten FD, FF, F1, F2 ve F3 notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısız-
dır.”

“(4) F1, F2 ve F3 notları aşağıda tanımlanmıştır:
a) F1: Öğrencinin yarıyıl içinde derse devam koşulunu yerine getirmediği ve yarıyıl

sonu sınavına giremeyeceği durumlarda verilir. Öğrenci dersi tekrar aldığında devam koşulu
aranır.

b) F2: Öğrencinin yarıyıl içinde derse devam koşulunu ve dersin diğer gereklerini yerine
getirdiği ancak yarıyıl sonu sınavına girebileceği halde sınava girmediği durumlarda verilir.

c) F3: Öğrencinin yarıyıl içinde derse devam koşulunu ve dersin diğer gereklerini yerine
getirerek yarıyıl sonu sınavına girdiği, ancak bu sınavdan 50,00’den az puan aldığı durumlarda
verilir. Bu durumda öğrencinin yarıyıl ders başarı notu hesaplanmaz. 
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ç) F1, F2 ve F3 notları yarıyıl sonu ve genel not ortalamalarının hesaplanmasına sıfır
puanla katılır.

(5) Kredisiz derslerin, stajların, bitirme çalışmalarının, projelerin, topluma hizmet ve
benzeri uygulamaların değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar verilir:

a) SR (Süren Ders): Eğitim-öğretim süresi içinde henüz notlandırılmamış dersleri alan
öğrencilere verilir.

b) SD (Sorumluluğu Düşer): Kapatma, değiştirme ve benzeri uygulamalar ile öğrencinin
sorumluluğu dışında kalan daha önce başarısız olduğu dersler için verilir. Bu dersler ortalamaya
girmez ve öğrencinin son başarı durumunu gösterir çizelgede dikkate alınmaz.

c) MF (Muaf): Muaf edilen dersler için verilir.
ç) UZ (Uygulama Başarısız): Uygulaması bulunan derslerin, her türlü uygulama çalış-

malarından yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci dersi tekrar aldığında
devam koşulu aranır.

d) DB (Dersten Çekilme): Ders seçimi yaptığı halde seçtiği derse devam etmek iste-
meyen ve dersi bırakmak isteyen öğrencilere verilir. Öğrenci, eğitim-öğretimin başladığı ilk
dört hafta sonuna kadar dersten çekilebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrenci; öncelikle, başarısız olduğu dersi/dersleri, açıldığı ilk yarıyılda almak
zorundadır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Tüm derslerinden başarılı oldukları halde sadece stajı kalan öğrencilerin, dört ya-

rıyıl içinde stajlarını vermedikleri (kayıt yenilemedikleri) durumlarda ilgili Yönetim Kurulu
Kararı ile Üniversiteden ilişikleri kesilir.

(4) Öğrenciler, talep etmeleri durumunda daha önce almadıkları dersleri veya uygulama
derslerine bir defaya mahsus olmak üzere devam edebilirler.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite tarafından verilen diplomalar, dört yarıyıl süreli eğitim-öğretim yapılan mes-
lek yüksekokulları programları için ön lisans, sekiz yarıyıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte
ve yüksekokulun lisans ve çift anadal programları için lisans, on yarıyıl süreli eğitim-öğretim
yapılan Eczacılık Fakültesi programı için Eczacılık Fakültesi diplomalarıdır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(1) 26/11/2014 tarihi itibarıyla Üniversiteye kaydı olan öğrenciler yönünden bu Yö-
netmelikte belirtilen azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim
yılı güz döneminden önceki öğrenim süreleri hesaba katılmaz.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/9/2016 29827

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/1/2017 29964
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER

VE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

zorunlu ve isteğe bağlı yabancı diller hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim prog-

ramlarının amaçları, uygulanması ve sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-

öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi zorunlu

ve isteğe bağlı yabancı diller hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretimin amaçlarına,

uygulanmasına, sınavlarına, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavla-

rında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili birimler: Yabancı dil hazırlık sınıflarını bir fakülte çatısı altında organize eden

ve kendi bölümünün öğrencilerine yabancı dil hazırlık eğitimi veren birimleri,

b) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde

eğitim dili Türkçe olan ancak kendi istekleri ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrenciler için

düzenlenen yabancı dil hazırlık sınıflarını,

c) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri: Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547

sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince almak zorunda oldukları

yabancı dil derslerini,

ç) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

f) Yabancı diller bölümü hazırlık sınıfı: Üniversitenin çeşitli yabancı dillerde eğitim

veren bölümleri için hazırlık sınıflarını,

g) Yabancı Diller Yüksekokulu: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yabancı Dil-

ler Yüksekokulunu,

ğ) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde

eğitimin tamamen bir yabancı dilde yürütüldüğü ya da derslerinin %30 oranında bir yabancı

dilde yapıldığı programlar için düzenlenen yabancı dil hazırlık sınıflarını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Diller Hazırlık Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi
MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi; öğrencilere yabancı dilde oku-

duğunu ve duyduğunu kavrayabilme ile kendilerini kültürel ve sosyal hayatta yazılı ve sözlü
olarak yeterince ifade edebilme becerisini kazandırmak üzere, Avrupa Ortak Dil Referansı
(CEFR) çerçevesinde verilir.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimi programları ilgili fakülte birimleri ve Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından düzenlenir. Hazırlık sınıfları akademik takvimi ilgili fakülte kurulları
ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir
ve uygulanır.

(3) Hazırlık sınıfında öğretim yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir öğretim yılı iki ya-
rıyıldan oluşur. Haftalık ders saatleri en az yirmi saat olarak düzenlenir. Gerekli hallerde, ilgili
birimlerin önerileri ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapıla-
bilir.

(4) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler için hazırlık eğitimi derslerine devam
zorunludur. Öğrenci, öngörülen toplam yıllık ders saatinin %15’ine devam etmemesi halinde
devamsızlıktan kalır. Mazeret ve rapor süreleri devamsızlıktan sayılır. Ancak, sağlık raporunun
heyet raporu olması durumunda belirtilen süre toplam devamsızlıktan düşülür.

(5) Devamsızlıktan kalan öğrenciler yıl sonu sınavına ve bütünleme sınavına alınmaz.
(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin

transkriptlerinde, yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamladığı belirtilir.
(7) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenciler, kayıt oldukları eğitim-öğretim

programlarının katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen süreler içinde öde-
mek zorundadır. Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler bu süre içerisinde kayıtlı oldukları
eğitim-öğretim programlarından ders alamazlar.

(8) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir veya dinleyici özel öğrenci kabul edilmez.
(9) Hazırlık eğitimi-öğretimi, öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programları-

nın öngördüğü kanuni eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.
(10) Yabancı dil hazırlık eğitimi süresi en çok iki yıldır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

Kayıt
MADDE 6 – (1) Öğretiminin tamamı veya en az %30’u yabancı dille verileceği taahhüt

edilen programlarda hazırlık sınıfı uygulaması zorunludur.
(2) Üniversite tarafından talep edilen yabancı dil yeterliliğine sahip olmayan öğrenciler,

söz konusu yeterlikleri sağlayana kadar ilgili ön lisans, lisans veya lisansüstü derslere başla-
yamazlar.

(3) Zorunlu hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin kayıt işlemleri, duyurulan kayıt haf-
tası süresince Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, ilgili birimler ve Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Muafiyet
MADDE 7 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık

sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş ol-
maları gerekir:
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a) Öğretim yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil ye-
terlik sınavından 100 puan üzerinden 70 veya üstü puan almış olmak.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve yürürlükte olan, merkezi yabancı
dil sınavları ile eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavla-
rında CEFR kapsamında B2 düzeyinde yabancı dil bilgisine sahip olmak ve belgelemek.

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-
nuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim gö-
rüp ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olmak.

ç) Üniversitenin veya başka bir üniversitenin son iki yılda ilgili yabancı dil hazırlık
programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olmak veya son iki yılda başka bir üniver-
sitenin yaptığı ilgili yabancı dil yeterlik sınavını başarmış olmak. Ancak, Üniversitenin ulus-
lararası diğer eğitim kurumları ile ortak olarak yürüttüğü lisans ve ön lisans program öğrencileri
için başka bir üniversitenin yaptığı yeterlik sınavını başarmış olmak kendilerine muafiyet sağ-
lamaz.

(2) Üniversitenin zorunlu hazırlık uygulanan yabancı dil eğitimi bölümü öğrencileri
için ilgili birimler, Senato kararları doğrultusunda farklı muafiyet puanları isteyebilir.

(3) Muafiyet için gerekli belgelerin, sınav hazırlama ve değerlendirme komisyonu ta-
rafından değerlendirilip Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması için bir di-
lekçe ile en geç yeterlik sınavından beş iş günü önce Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmesi
gerekir.

(4) Yatay geçişle hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleşen ve geldiği
yükseköğretim kurumunda hazırlık eğitiminden başarılı sayılmış öğrencilerin hazırlık progra-
mına dâhil edilip edilmeyeceğine öğrencilerin yerleştiği programların intibak komisyonları ka-
rar verir ve ilgili bölümler gerekli işlemleri yapar.

(5) Hazırlık programı okurken yatay geçişle hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu prog-
ramlara yerleşen öğrencilerin geldikleri üniversitede aldıkları hazırlık eğitimlerinin tanınmasına
yabancı diller yüksekokulu hazırlık intibak komisyonu karar verir.

Yeterlik sınavı
MADDE 8 – (1) Yeterlik sınavının uygulanmasına ilişkin esaslar ilgili birim kurulları

ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. İlgili birimlerin ve Yabancı Diller Yük-
sekokulunun önerisi ve Senato kararı ile yeterlik sınavı için uluslararası kabul gören sınavlardan
biri yaptırılabilir. Yeterlik sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez.

Başarılı ve başarısız öğrenciler
MADDE 9 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen öğrencilerden yeterlik sınavında ya

da hazırlık sınıfları yıl sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin ilgili programlarının birinci
sınıflarına kaydı yapılır. Başarısız öğrenciler, yabancı dil yeterliğini sağlamadan kendi bölüm
derslerini alamazlar.

(2) Hazırlık sınıfları süresince yabancı dil yeterliğini 7 nci maddede belirtilen sınavlar
aracılığıyla sağlayan öğrenciler izleyen akademik dönemde kayıtlı bulunduğu bölüm/program
derslerini alabilir.

(3) Zorunlu hazırlık uygulaması olan, kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren
ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına de-
vam etmesine rağmen hazırlık eğitimini iki yıl içerisinde başarı ile tamamlayamayan öğrenci-
lerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen
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ön lisans ve lisans öğrencileri kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eş-
değer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere
kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa
kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan
programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

(4) Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav
hakkı verilir. Sınavların sonunda hazırlık sınıfından başarılı olanların kayıtları yeniden yapılır
ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara gir-
dikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik hakların-
dan hiçbir şekilde yararlanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı kontenjanı
MADDE 10 – (1) Her eğitim-öğretim yılı için isteğe bağlı hazırlık sınıflarına alınacak

öğrencilerin bölümlere göre dağılımı kayıt işlemlerinin başlangıcından önce Yabancı Diller
Yüksekokulunun önerisi üzerine Rektörlük onayı ile belirlenir. Bir bölüm için belirlenen kon-
tenjanın %50’si dolmaz ise, o bölüm için o yıl yabancı dil hazırlık programı açılmayabilir ve
ilgili bölüme ait kontenjan diğer bölümlere aktarılabilir. Konu ile ilgili düzenleme Yabancı Dil-
ler Yüksekokulu tarafından yapılır.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimine başvuruların belirlenen kontenjanı aşması
halinde, istekliler ilgili bölüme ait ÖSYM yerleşme puanı esas alınarak kontenjan sınırları için-
de hazırlık sınıfına kaydedilir.

Başvuru ve kayıt
MADDE 11 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarına başvurular kayıt işlemleri

sırasında, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan matbu formlar aracılığı ile yapı-
lır.

Eğitim-öğretim
MADDE 12 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerine de, bu Yönetme-

likte belirtilen genel esaslar uygulanır.
(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi yarıyıl esasına göre

yıllık olarak düzenlenir ve toplam bir öğretim yılıdır. Bu süre kanuni öğretim süresine dâhil
değildir.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı tekrar edilemez.
(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenci, öğretimin başlamasından

en geç on iş günü sonra dilekçe ile hazırlık sınıfından ayrılabilir. Bu süreyi geçenler hazırlık
sınıfından ayrılamazlar.

Başarılı ve başarısız öğrenciler
MADDE 13 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğ-

rencilere Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başarı belgesi verilir.
(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenci, kayıt yaptırdığı

programa devam edebilir. Bu öğrencinin, yıl sonu veya bütünleme sınavı sonunda genel başarı
notu 50-69 arasında ise bölümünde okutulan zorunlu yabancı dil eğitiminden muaf olur, ancak
kayıt olduğu programda yabancı dilde verilen dersleri alamaz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Seviye tespit sınavı
MADDE 14 – (1) Seviye tespit sınavı, hazırlık eğitim-öğretimine kayıt olan öğrenci-

lerin yabancı dil seviyelerini ölçmek ve bu değerlendirme sonucunda öğrencileri aynı seviyeden
oluşan sınıflara yerleştirebilmek için yapılır. Öğrenciler düzeylerine göre başlangıç, orta ve üst
düzeylerden oluşan gruplara ayrılır.

(2) Bu gruplar kendi içinde farklı gruplara ayrılabilir. İlk iki hafta sonunda, ilgili ders
sorumlularının önerisi ile gruplar arasında transfer yapılabilir. Bu transferde grup değiştirme-
yen, ancak bulunduğu grubun düzeyinin altında veya üstünde kalan öğrencilerin birinci ara sı-
navından sonra gerekli görüldüğü takdirde grubu değiştirilebilir. Seviye tespit sınavına girme-
yen öğrencinin kaydı doğrudan başlangıç grubuna yapılır. Örgün ve ikinci öğretim öğrencileri
ait oldukları grupların ders programına tabi olurlar.

Sınavlar ve notlar
MADDE 15 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavlarından

oluşup, yazılı, sözlü veya yazılı-sözlü olarak yapılabilir.
(2) Ara sınavlar, her iki dönem de 3’er sınav olmak üzere toplam 6 sınav olarak uygu-

lanır ve bu sınavların aritmetik ortalaması yıl içi sınav notu olarak %50 oranında genel başarı
notuna yansıtılır.

(3) Yıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler girebilir. Yıl sonu
sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınav sonucu %80, sözlü sınav
sonucu %20 oranlarıyla yansıtılarak yıl sonu başarı notu hesaplanır. Yıl sonu başarı notu genel
başarı notuna %50 oranında yansıtılır. Öğrenciler yıl sonu veya bütünleme sınavından en az
70 puan almak zorundadır.

(4) Devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrenciler bütünleme sınavına alınmaz.
(5) Genel başarı notu; yıl içi sınav notunun %50’si ile yıl sonu/bütünleme sınav notunun

%50’si toplanarak bulunur. Genel başarı notunun 100 puan üzerinden en az 70 puan olması
gerekir.

(6) Üniversitenin zorunlu hazırlık uygulanan, dil ve edebiyat, mütercim tercümanlık,
çeviri bilim, yabancı dil eğitimi bölümleri öğrencileri için ilgili birimler, Senato kararları doğ-
rultusunda farklı başarı notları isteyebilirler.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 16 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 iş günü içinde ilgili

birime yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde hata yapılıp yapılmadığına
dair inceleme isteyebilir. Başvuru üzerine, yapılacak inceleme sonucunda hata tespit edilirse,
ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, gerekli düzeltme yapılır. Bu sürenin bitiminden
sonra hiçbir not değişikliği talebi işleme alınmaz.

Mazeret sınavları
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınav, yıl sonu sınavı ve bü-

tünleme sınavına katılmaması durumunda mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen
esaslara göre ilgili birim kurulu ve Yabancı Diller Yüksekokulunca karar verilir. Mazeretler
kabul edilip mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler sınav haklarını ilgili birim ve Yabancı Dil-
ler Yüksekokulunca belirlenen gün, yer ve saatte kullanır.
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(2) Mazeretlere ilişkin başvurular belgeleriyle birlikte, mazeretin bitimini izleyen üç iş

günü içerisinde yazılı olarak ilgili birime ve Yabancı Diller Yüksekokuluna yapılır. Bu süre

geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları hakkında işlem yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 18 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğ-

rencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince almak

zorunda oldukları yabancı dil dersleridir.

(2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları fakülte/yüksekokul

ve meslek yüksekokullarının talebi üzerine Yabancı Diller Yüksekokulunca görevlendirilir ve

yürütülür.

Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet

MADDE 19 – (1) Her yıl öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100

puan üzerinden 50 ve yukarı puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf

olurlar.

(2) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan bu dersleri almış ve başarılı olmuş

öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil dersinden, durumlarını belgelemek şartıyla, yazılı olarak

muaf sayılma talebinde bulunabilir.

(3) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, ka-

yıtlı olduğu fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından verilir.

Başarı durumu

MADDE 20 – (1) Başarı durumu, 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 21 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Sakarya Uygulamalı

Bilimler Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Senato

kararları ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2019/8)

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde
İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne Geçici 33 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları
GEÇİCİ MADDE 34 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş

ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri
ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil
edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla,
bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek
üzere ilave süre verilir.”

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

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/12/2006 26382
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 25/7/2007 26593
2- 30/5/2008 26891
3- 14/8/2008 26967
4- 24/12/2008 27090
5- 1/7/2009 27275
6- 6/8/2009 27311
7- 18/9/2009 27353
8- 2/4/2010 27540
9- 25/6/2010 27622
10- 15/10/2010 27730
11- 10/11/2010 27755
12- 12/3/2011 27872
13- 17/5/2011 27937
14- 10/12/2011 28138
15- 29/12/2011 28157
16- 7/1/2013 28521
17- 9/10/2013 28790
18- 1/10/2014 29136
19- 16/12/2014 29207
20- 20/6/2015 29392
21- 1/4/2016 29671
22- 20/5/2016 29717
23- 8/9/2016 29825
24- 16/3/2017 30009
25- 10/6/2017 30092
26- 2/5/2018 30409 (Mükerrer)
27- 8/6/2018 30445
28- 22/1/2019 30663
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10240 

—— • —— 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10303 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YURT İÇİ KARGO HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının ihtiyacı olan 1 (Bir) yıl süresince Yurt İçi 

Kargo Hizmet Alımı işi 12 Aralık 2019 Perşembe günü saat: 14.30’da Kapalı Teklif Alma usulü 

ile ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Malzeme Tedariği ve Lojistik Yönetimi Direktörlüğü İç Satın Alma Birimine Teslim edebilirler. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten temin 

edebilirler. 

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel 

Başkanlığı’na ait banka iban hesabına yatıracaklardır. 

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0312) 303 73 84 - 77 10337/1-1 

—— • —— 

DE22000 16-645E TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE  

5 ADET KRANK MİLİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/614045 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56  

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 5 Adet Krank Mili 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 17.12.2019 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10315/1-1 
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87194 RUHSAT NUMARALI SAHANIN İŞLETME HAKKI  

RUHSAT DEVRİ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Sicil 87194 ruhsat numaralı sahasının işletme hakkının sözleşmede belirlenen bedel 

karşılığında ruhsat devri ile ihale edilmesi işidir. 

 

İL İLÇE SİCİL NO 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ (TL) 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

DOSYA 

BEDELİ 

(TL) 

Manisa Soma 87194 5.000.000 18/12/2019 14:00 1.250 

 

1 - Konu ile ilgili şartname, bedeli TKİ Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığı’na 

yatırıldıktan sonra Satınalma Daire Başkanlığı’nın 1101 nolu odasına müracaat etmek suretiyle 

temin edilebilir. 

2 - İsteklilerin tekliflerini gerekli belgeleriyle birlikte 18/12/2019 Çarşamba günü saat 

14:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

3 - Teklif zarfları, aynı gün saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz İhale ve Satınalma 

Komisyonunda açılacaktır. 

4 - Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz. 

5 - İhale ile ilgili dökümanlar Genel Müdürlüğümüz Satınalma Daire Başkanlığı’nın 1101 

nolu odasında incelenebilir. 

6 - İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

 10352/1-1 

—— • —— 

7 (YEDİ) KALEM ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimiz ihtiyacı olan 7 (Yedi) kalem zirai mücadele 

ilacı satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 10.12.2019 Salı günü saat 14.30’a kadar 

TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 

Tel : (0312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax : (0312) 417 78 39 10336/1-1 
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300 ADET BİLGİSAYAR SİSTEMİ VE 350 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Rekabet Kurumu Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 300 adet 

Bilgisayar Sistemi ve 350 adet Monitörün ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi 

ile HP, DELL, LENOVO, FUJITSU, CASPER markalarından birine 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 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. 

 

İhale Kısımları Evrak Bedeli 

300 adet Masaüstü Bilgisayar 130,00-TL 

350 adet Monitör 100,00-TL 

Tüm Kısımlar veya Birden Fazla Kısıma Katılmak için 130,00-TL 

 

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 şartnamesi, HP, DELL, LENOVO, FUJITSU, CASPER markalarından biri, 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, 05/12/2019 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 şartnamesi ile HP, DELL, LENOVO, FUJITSU, CASPER markalarından birine 

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 verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 

veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

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. 

 10316/1-1 
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NAKLİYE HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız yer silolarında mevcut pancarın kanallara çekilmesi işidir. 

İhale kayıt numarası : 2019/612771 

1 - İdarenin 

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 

b) telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 Kampanya döneminde (Kasım 2019-Ocak 

2020) Fabrikamız yer silolarına silolanacak ±%20 

toleranslı tahmini 13.000 (Onüçbin) ton pancarın yer 

silosundan lastik tekerlekli kepçe ile kamyonlara 

yüklenerek pancar yüzdürme noktalarına (pancar 

yüzdürme kanalları içi veya yanı) damperli kamyonlarla 

taşınması işidir 

b) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 

c) işin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 30 gündür. 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) tarihi ve saati : 09/12/2019 Pazartesi Günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 50,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 09/12/2019 Pazartesi Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara 

tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 10306/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2018/119575 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Tarım ve Orman Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü 

Adı 
Eskişehir Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe ESKİŞEHİR 

Adresi 
Akarbaşı Mah. M. Kemal Atatürk 

Cad. No: 53 
Tel-Faks 0222 230 3780 - 0222 230 9223 

Posta Kodu 26000 E-Mail eskisehirisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Bag-El Gıda İnşaat Turizm Otomotiv 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 

İstiklal Mah. M. Kemal Atatürk Cad.  

No: 110/2 

Odunpazarı/ ESKİŞEHİR 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1290354633  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Eskişehir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
31978  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10373/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 10372/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 10374/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

 10377/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

 10378/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 10357/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 10358/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 10359/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 10360/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 10361/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 10363/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI; 

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü (Mülga Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği) 

tarafından 23.08.2016 tarihinde 2016/266919 İhale Kayıt No ile yapılan ve 19.09.2016 tarihinde 

sözleşmeye bağlanan “Görüntülüme Hizmeti Alımı İşi” ihalesi kapsamında; 

KARDELEN Medikal Bilgisayar İnşaat Telekomünikasyon Bilişim Hizmetleri İthalat 

İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adres: Selahattin Eyyubi Bulv. 225.Sok. Yüksel Budak 

Sitesi A Blok Altı Kayapınar/DİYARBAKIR, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası – Ticaret Sicil 

No: 14670, Oda Sicil No: 15677, Vergi Dai./No: Gökalp V.D./ 523 007 8683) ile bu şirketin 

sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı Sait TARHAN (T.C. Kimlik No: 

31363424028) ’a; 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince 2 (iki) yıl 

süreyle verilen ve 17.07.2019 tarihli 30834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 7.İdare Mahkemesi’nin 

23.10.2019 tarih ve E.2019/1713 sayı ile; “…DAVA KONUSU İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİN 

DURDURULMASI” yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı’nın 26.11.2019 tarihli ve 

E.1371 sayılı Olur’u ile kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 10362/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, N41C-07B-3C pafta, 763 ada, 3 parsel üzerindeki 1223768 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 

Denetçisi, İnşaat Mühendisi İmam Bakır CANBAZ (Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 24.10.2019 

tarihli ve E.2019/1292 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 18.08.2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

İmam Bakır CANBAZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan 

kısmının yürütülmesi 27.11.2019 tarihli ve 276772 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 10379/1-1 

—— • —— 

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

20.11.2019 tarih ve 30954 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımızda, Sivas Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak 

Teknolojisi Programı kadrosunda aşağıdaki düzeltme yapılmıştır.  

İlan olunur. 

FAKÜLTE BÖLÜM Unvan Derece Sayı Aranan Şartlar 

YDS (ve 

Eşdeğerliği 

kabul edilen) 

Puanı Ales Puanı 

Sivas 

Meslek 

Yüksekokulu 

Motorlu Araçlar ve 

Ulaştırma Teknolojileri 

Bölümü Uçak 

Teknolojisi Programı 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

verecek) 

5 1 Bilgisayar Bilimi alanında yüksek 

lisans derecesine sahip olmak. 

Algoritma dizaynı ve analizi, 

yazılım dizaynı ve analizi, yazılım 

güvenliği ve gömülü sistemler 

alanında çalışmış olmak. 

 70 

(Sayısal) 

 10371/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:22.11.2019    Karar No:7376 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. 

• MERKEZİ VE 

  TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca Sokak No:19  06530 Beysukent/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 24.04.2019 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Süre uzatımı 

• PAFTA NUMARASI : AR/ARR/K/G17-b3 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 14.644 hektar 

• BÖLGESİ   : Kara 

• KAPSADIĞI İLİ : Tekirdağ 

• VERİLİŞ TARİHİ : 19.07.2014 

TALEP:  

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, ili, 

yüzölçümü ve pafta numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin 19.07.2019 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl 

süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin süre uzatılmasına ait evrakları 

incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği 

hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, bölgenin 

hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, 

AR/ARR/K/G17-b3 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince, 19.07.2019 tarihinden 19.07.2021 tarihine 

kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. 10376/1/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:22.11.2019    Karar No:7379 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. 

• MERKEZİ ve 

  TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca Sokak No:19  06530 Beysukent/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 20.11.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 61.255 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLİ : Şanlıurfa 

• PAFTA NUMARASI : AR/ARR/K/M42-c 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası 

yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22 nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 10376/2/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:22.11.2019   Karar No:7377 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. 

• MERKEZİ ve 

  TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca Sokak No:19  06530 Beysukent/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 20.11.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 61.457 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLİ : Şanlıurfa 

• PAFTA NUMARASI : AR/ARR/K/N42-b 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası 

yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22 nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 10376/3/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:22.11.2019   Karar No:7378 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. 

• MERKEZİ ve 

  TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca Sokak No:19  06530 Beysukent/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 26.11.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 61.460 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLİ : Şanlıurfa 

• PAFTA NUMARASI : AR/ARR/K/N43-a 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası 

yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22 nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.   

 10376/4/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde 

açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. 

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire 

Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve 

ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

Dosya içeriği; 

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname 

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti) 

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti) 

- Özgeçmiş 

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.) 

- TC Kimlik No 

- Fotoğraf (1 adet) 

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat 

eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı 

çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri 

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 4 

takım dosya ile başvuracaklardır.) 

1 - Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ise profesör ve 

doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine 

getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. 

Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir 

takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini 

(makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler. 

BİRİM UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAK    

Alman Dili ve Edebiyatı ABD 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Alman Dili ve Edebiyatı alanında doktora 

yapmış, Anımsama Edebiyatı ve Bellek alanında 

çalışmaları olmak. 
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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi ABD DOÇENT 1 
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanında doçent 

unvanı almış olmak 

Endodonti ABD DOÇENT 1 Endodonti alanında doçent unvanı almış olmak 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Farmakognozi ABD DOÇENT 1 
Eczacı olmak, Farmakognozi ve Farmasötik 

Botanik alanında doçent unvanı almış olmak 

Farmasötik Toksikoloji ABD DOÇENT 1 
Eczacı olmak, Farmasötik Toksikoloji alanında 

doçent unvanı almış olmak 

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Okul Öncesi Eğitimi ABD PROFESÖR 1 
Çocuk Gelişimi alanında doçent unvanı almış 

olmak 

Okul Öncesi Eğitimi ABD DOÇENT 1 
Temel Eğitim (Okul Öncesi Eğitimi) alanında 

doçent unvanı almış olmak 

Eğitim Programları ve Öğretim 

ABD 
DOÇENT 1 

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora 

yapmış, aynı alanda doçent unvanı almış olmak 

FEN FAKÜLTESİ 

Fonksiyonel Analiz ABD 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Fonksiyonel Analiz alanında doktora yapmış 

olmak. 

Reel ve Kompleks Fonksiyonlar 

Teorisi ABD 
DOÇENT 1 

Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Teorisi alanında 

doktora yapmış olmak ve aynı alanda doçent 

unvanı almış olmak. 

Hidrobiyoloji ABD 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Biyoloji lisans mezunu olmak. Hidrobiyoloji ve 

Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak. 

Astrofizik ABD DOÇENT 2 

Yıldız Astrofiziği alanında doktora yapmış, 

Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında doçent 

unvanı almış olmak. 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Genel Kamu Hukuku ABD PROFESÖR 1 

Kamu Hukuku alanında doktora yapmış, Genel 

Kamu Hukuku alanında doçent unvanı almış 

olmak 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Dinler Tarihi ABD 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Dinler Tarihi alanında doktora yapmış, 

Hristiyanlık alanında çalışmaları olmak 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Devreler ve Sistemler ABD PROFESÖR 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında 

doçent unvanı almış ve Optoelektronik sistemler 

alanında çalışmaları olmak 

Elektromagnetik Alanlar ve Mikr. 

Tekn. ABD 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında 

doktora yapmış ve Elektromanyetik Alanlar ve 

Mikrodalga Teorisi ve Uygulamaları alanında 

çalışmaları olmak 
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Bilgisayar Bilimleri ABD DOÇENT 1 
Bilgisayar Mühendisliği alanında doçent unvanı 

almış olmak. 

Bilgisayar Yazılımı ABD 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Bilişim Sistemleri alanında doktora yapmış 

olmak. 

Jeoloji Mühendisliği ABD DOÇENT 1 

Yerbilimleri ve Mühendisliği alanında doçent 

unvanı almış Yeraltısuyu paleoiklim alanında 

çalışmaları olmak 

Kimya Mühendisliği ABD DOÇENT 1 

Kimya Mühendisliğinde Enerji Araştırmalarında 

İstatistiksel Optimizasyon alanında çalışmaları 

olmak 

Kimya Mühendisliği ABD DOÇENT 1 
Membran Teknolojileri alanında çalışmaları 

olmak 

Fizik Mühendisliği ABD DOÇENT 1 Nötrino Fiziği alanında çalışmaları olmak 

Fizik Mühendisliği ABD DOÇENT 1 
Güneş enerji ve yarı iletken alanında çalışmaları 

olmak 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Ortez-Protez ABD DOÇENT 1 

Protez-Ortez ve Biomekani alanında 

yükseklisans, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

alanında doktora yapmış, Protez-Ortez alanında 

çalışmaları olmak 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Beden Eğitimi ve Spor Öğr. ABD 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış 

olmak 

Spor Yönetim Bilimleri ABD DOÇENT 1 
Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış 

olmak 

TIP FAKÜLTESİ 

Kalp ve Damar Cerrahisi ABD DOÇENT 1 

Yenidoğan, pediatrik ve yetişkin hastalarda Kalp 

Nakli, Mekanik Destek Sistemleri ve 

Extrakorporeal Membran Oksijenatör tedavisi 

konusunda deneyimli olmak 

Kalp ve Damar Cerrahisi ABD DOÇENT 1 
Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak, EVAR-

TEVAR girişimlerinde deneyimli olmak. 

Biyofizik ABD DOÇENT 1 

Biyofizik dalında doktora ve doçent unvanlarına 

sahip, elektrofizyoloji alanında çalışmaları 

olmak. 

Göğüs Hastalıkları ABD DOÇENT 1 
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları alanında 

çalışmaları olmak 
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UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Gayrimenkul Varlık Ekon. Değ. 

ABD 
PROFESÖR 1 

Harita (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisliği 

Bölümü lisans mezunu, Harita Mühendisliği 

alanında doçent unvanı almış, uzaktan algılama 

ve üç boyutlu görüntüleme alanında çalışmaları 

olmak 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

ABD 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

İşletme, Uluslararası İlişkiler veya Kamu 

Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü lisans 

mezunu, muhasebe-finansman, siyaset bilimi ve 

uluslararası ilişkiler (çevre bilimleri ve çevre 

hukuku) alanlarının birinde doktora yapmış 

olmak 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

Veterinerlik Biyokimyası ABD DOÇENT 1 

Veterinerlik Biyokimyası alanında Doçent 

unvanı almış ve proteomik alanında çalışmaları 

olmak 

Veterinerlik Patolojisi ABD 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Veteriner Patoloji alanında doktora yapmış, balık 

patolojisi alanında çalışmaları olmak 

Veterinerlik Genetiği ABD DOÇENT 1 

Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik alanında 

doçent unvanı almış, koyunlarda moleküler 

genetik alanında çalışmaları olmak 

Veterinerlik İç Hastalıkları ABD DOÇENT 1 

Veteriner İç Hastalıkları alanında doçent unvanı 

almış, alerjik hastalıklar alanında çalışmaları 

olmak. 

Dölerme ve Suni Tohumlama ABD DOÇENT 1 

Dölerme ve Suni Tohumlama alanında doçent 

unvanı almış, Keçilerde Reprodüktif 

Biyoteknoloji ve İleri Üreme Teknikleri alanında 

çalışmaları olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Su Ürünleri ABD DOÇENT 1 

Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü lisans 

mezunu, Su Ürünleri alanında doçent unvanı 

almış, balık besleme fizyolojisi alanında 

çalışmaları olmak 

Tarla Bitkileri ABD DOÇENT 1 

Tarla Bitkileri Bölümü lisans mezunu , Tarla 

Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında doçent 

unvanı almış, yağ bitkileri alanında çalışmaları 

olmak 

Tarım Makinaları ABD DOÇENT 1 

Tarım Makinaları Bölümü lisans mezunu, 

Tarımsal Mekanizasyon alanında doçent unvanı 

almış, akıllı ilaçlama makinaları alanında 

çalışmaları olmak 

 10356/1-1 
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek 

üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 5 (beş) Sözleşmeli 

Bilişim Personeli alınacaktır. 

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu 

Personel Seçme Sınavından (KPSS) alınan KPSSP3 (B) puanı ve İngilizce dilinde Yabancı Dil 

Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen dengi puan esas alınacaktır. 

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU 

İş Tanımı 
Alınacak 

Kişi Sayısı 

Sınava 

Çağırılacak Aday 

Sayısı 

Çalışma 

Süresi 

Aylık Brüt 

Sözleşme Ücreti 

Katsayı Tavanı 

Yazılım Proje 

Yöneticisi 
1 10 

Tam 

Zamanlı 
4 katına kadar 

Kıdemli Yazılım 

Geliştirme 

Uzmanı 

1 10 
Tam 

Zamanlı 
4 katına kadar 

Kıdemli Sistem 

Uzmanı 
1 10 

Tam 

Zamanlı 
3 katına kadar 

Web Yazılım 

Geliştirme 

Uzmanı 

1 10 
Tam 

Zamanlı 
2 katına kadar 

Yazılım 

Geliştirme 

Uzmanı 

1 10 
Tam 

Zamanlı 
2 katına kadar 

I. BAŞVURU ŞARTLARI:  

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)  

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli 

bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin, 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olması, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından 

mezun olması, 
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ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012-

28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık 

mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 

657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal 

güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği 

belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 

d) (Mülga:RG-2/5/2012-28280) 

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, 

zorunludur. 

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel 

nitelikler arayabilir. 

B-ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara 

başvuranların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. Aşağıdaki şartları sağlayamayanlar 2 

(iki) katı pozisyonlara başvurabileceklerdir.  

I. 3 (üç) katına kadar olan pozisyonlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. 

II. 4 (dört) katına kadar olan pozisyonlar için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. 

III. Bu ilanın I.A.1. Genel Şartlar maddesinin (b) bendine uymak. 

B.1. Yazılım Proje Yöneticisi (1 kişi – 4 katına kadar)  

a) En az 10 (on) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 

5 (beş) yılını yazılım takım lideri veya yazılım proje yöneticisi olarak çalışmış olmak. Çalışma 

süresinin tespiti III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini 

Gösteren Belgeler maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen 

Belgeler bölümünde 3. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde 

yapılacaktır. 

b) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim 

sahibi olmak,  

ç) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,  

c) Veri tabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veri tabanı 

kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,  

d) Veri ambarı modellemesi, oluşturulması ve veri toplama süreçlerinde deneyimli olmak,  

e) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz 

kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve 

programlamasını yapabilmek,  

f) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,  

g) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV 

ürünlerinde deneyimli olmak,  

h) LDAP ve Microsoft Sharepoint Server konularına deneyimli olmak. 

i) Proje yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) 

sertifikasına sahip olmak,  
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j) Yazılım ekibini bir projenin planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve 

değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,  

k) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde 

teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,  

l) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,  

m) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,  

n) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada 

gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,  

o) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim 

sahibi olmak.  

p) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü 

bulunmamak,  

q) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir 

durumu bulunmamak,  

r) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 

hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 

s) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 

problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

B.2. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi - 4 katına kadar)  

a) En az 10 (on) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 

3 (üç) yılını Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak çalışmış olmak. Çalışma süresinin tespiti 

III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler 

maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde 3. 

Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. 

b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak. 

c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi 

derecede bilgi sahibi olmak,  

d) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,  

ç) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,  

e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,  

f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,  

g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,  

h) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,  

i) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,  

j) Telerik RadControls for ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak,  

k) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak,  

l) İleri düzey Transact-SQL bilgisine sahip olmak,  

m) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,  

n) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak, 

o) Mobil uygulamalar konusunda deneyim sahibi olmak, 

p) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,  
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q) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,  

r) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, 

s) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü 

bulunmamak,  

t) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir 

durumu bulunmamak,  

u) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 

hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 

v) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 

problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

w) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde 

teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,  

x) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,  

y) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,  

z) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada 

gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,  

aa) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim 

sahibi olmak.  

B.3. Kıdemli Sistem Uzmanı (1 kişi - 3 katına kadar) 

1) Aşağıdaki sertifikalardan en az 2'sine sahip olduğunu belgelemek: 

a) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure Sertifikası 

b) MCSE: S: M Microsoft Sistem Mühendisliği Sertifikası 

c) MCSA: Windows Server 2012 veya 2016 Sertifikası 

d) MCSA: S: M Microsoft Sistem Mühendisliği Sertifikası 

e) MCTS: Microsoft Sertifikalı Teknoloji Uzmanı  

f) MCITP: Server Administrator sertifikası 

2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak: 

a) En az orta ve büyük ölçekli işletmelerin BT departmanlarında kurum çalışanı veya bu 

kurumlara danışmanlık yapan firma personeli olarak, en az 5(beş) yıl görev yapmış olmak, bu 

sürenin en az 3 (üç) yılını sistem alanında çalışmış olmak. Çalışma süresinin tespiti III. Başvuru 

İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler maddesi, 

tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde 3. Mesleki 

Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. 

b) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2016... R2) 

kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini 

gerçekleştirmiş olmak. 

c) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory (LDAP), WSUS, 

DNS, DHCP, IIS, KMS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun 

çözümleme yapmış olmak 
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d) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde NFS, CIFS, iSCSI servisleri için 

kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak 

e) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde File server, Failover cluster 

konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

f) Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, Vmware vb.) kurulum, 

yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak. 

g) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde fiziksel ve sanal sunucu kümeleme 

(cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme 

gerçekleştirmiş olmak 

h) Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak, 

i) Veri depolama sistemleri(EMC, ZFS veya NetApp ürünlerinden en az birinde) ve SAN 

sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme 

gerçekleştirmiş olmak 

j) Veri yedekleme sistemleri kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve 

sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak. 

k) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Replication konularında tecrübe 

sahibi olmak, 

l) System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

m) System Center Virtual Machine Manager (VMM) konfigurasyon ve yönetimi 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

n) Microsoft SQL Server kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

o) Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 

ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini 

gerçekleştirmiş olmak. 

p) İş sürekliliği veya felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

B.4. Web Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi - 2 katına kadar) 

a) En az 3 (üç) yıl web tabanlı yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak. 

Çalışma süresinin tespiti III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma 

Sürelerini Gösteren Belgeler maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin 

İstenilen Belgeler bölümünde 3. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde 

belirtildiği şekilde yapılacaktır. 

b) Web tabanlı yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak, 

c) Genel kullanıcı deneyimi ve UI tasarım ilkelerine hakim olmak, 

d) Tarayıcı ve cihaz uyumluluğu konusunda bilgi sahibi olmak, 

e) Php ve Laravel framework kullanarak web tabanlı uygulama geliştirebiliyor olmak, 

f) MVC ve ORM teknolojilerine hakim olmak, 

g) Mysql ve ilişkisel veri tabanı tasarımı üzerine bilgi sahibi olmak, 

h) Yüksek trafikli web uygulamalarında kod ve veri tabanı sorgusu optimizasyonu 

becerisine sahip olmak, 

i) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
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j) HTML5, CSS3 ve Javascript (Jquery, AngularJS, ReactJs, VueJs vb.) bilgi ve 

tecrübesine sahip olmak, 

k) UX / UI geliştirme prensipleri ve Responsive Design konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

l) Web projelerinin belirlenen akış ve ara yüz tasarımına uygun HTML, CSS ve Javascript 

kodlama yapabiliyor olmak, 

m) Versiyon kontrol sistemi (Git, SVN) kullanımında bilgi sahibi olmak, 

n) Teknik dokümanları okuyup anlayabilecek seviyede İngilizce biliyor olmak, 

o) Tercihen css pre-processorlerine ve task runner’lara (SCSS, Gulp) hakim olmak, 

p) Tercihen Linux/Unix işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak, 

q) Tercihen Arama Motoru Optimizasyonları konularında bilgi sahibi olmak, 

r) Tercihen API ve Web servisler konusunda bilgi sahibi olmak, 

B.5. Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi - 2 katına kadar) 

a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak Çalışma süresinin 

tespiti III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünün 2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren 

Belgeler maddesi, tecrübe şartının belirlenmesinde ise III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler 

bölümünde 3. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde 

yapılacaktır. 

b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak. 

c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi 

derecede bilgi sahibi olmak,  

d) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,  

ç) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,  

e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,  

f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,  

g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,  

h) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,  

i) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,  

j) Telerik RadControls for ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak,  

k) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak,  

l) İleri düzey Transact-SQL bilgisine sahip olmak,  

m) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,  

n) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak, 

o) Mobil uygulamalar konusunda deneyim sahibi olmak, 

p) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,  

q) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,  

r) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, 

s) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü 

bulunmamak,  

t) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir 

durumu bulunmamak,  
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u) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 

hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 

v) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 

problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır. 

b) Adayların III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ile 

birlikte şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Marmara 

Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.  

c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile 

eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru Yeri: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı 

34722 Kadıköy / İSTANBUL 

III. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

1. 
Başvuru Formu ve 

Fotoğraf 

Üniversitemiz internet sitesi, www.pdb.marmara.edu.tr adresinden 

temin edilecektir.  

2 adet fotoğraf (bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır). 

2. 

Mesleki Çalışma 

Sürelerini Gösteren 

Belgeler 

Çalışma iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre; 

a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, 

b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak 

belge. 

3. 

Mesleki Tecrübe 

Şartını Gösteren 

Belgeler 

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe 

şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili 

alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin 

kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması 

gerekmektedir. Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti 

sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. 

 

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda 

hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz 

konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler 

veya ilgili insan kaynakları birimlerinden ez az biri tarafından ıslak 

imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. 

 

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin 

erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin 

de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. 

Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin 

doğruluğu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan 

gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi 

ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz 

sayılacaktır. 

4. KPSS Sonuç Belgesi 

Varsa; KPSS P3 Puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da 

bilgisayar çıktısı. (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen 

adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) 
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5. Yabancı Dil Belgesi 

Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren belgenin 

aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı. (Belge ibraz etmeyenlerin 

yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir) 

6. Mezuniyet Belgesi 

Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, 

mezun olunan fakülte ya da noter tasdikli sureti olacaktır. Yabancı 

okul mezunları için denklik belgesinin örneği gerekmektedir. 

7. 

En Az 2 (İki) 

Programlama Dilini 

Bildiğini Gösteren 

Belgeler 

Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından 

alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından 

alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri 

belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen 

adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul 

edilecektir. 

 

Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama 

dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin 

içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm 

Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü 

tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz 

edilmelidir.  

9 Sertifikalar 

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve 

nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır  

 

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik 

sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. 

Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, 

sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve 

belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi 

ve belgelerde sertifikanın geçerliliği teyit edilmezse söz konusu 

sertifika dikkate alınmayacaktır. 

10 Nüfus cüzdanı örneği  

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava 

katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının 

%30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak 

başvurulan her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine Pozisyonlara Göre 

Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan sınava çağrılacak aday 

sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için çağrılacaktır.  

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) 

olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 

(sıfır) olarak hesaplanacaktır.  

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, 

bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.  
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V. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz 

Personel Daire Başkanlığı internet sitesi, www.pdb.marmara.edu.tr adresinde ilân edilecektir. 

Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VI. SINAV TARİHİ VE YERİ 

Yazılı sınav 03 Ocak 2020 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde 

yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır. 

Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan aday listesi http://pdb.marmara.edu.tr adresinden 

duyurulacaktır. 

VII. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI 

SINAVIN ŞEKLİ 

a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır. 

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi 

halde adaylar sınava alınmayacaklardır.   

SINAV KONULARI  

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki 

“Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır. 

VIII. DEĞERLENDİRME 

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla 

puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday 

asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, 

atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere 

asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.  

IX. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI  

a) Sınav sonuçları sınav komisyonunca http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilerek 

duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek 

ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilecektir. 

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden 

itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen 

sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle 

ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 

adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava 

girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları 
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olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma 

açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise 

sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 

yapılacaktır. 

X. ÜCRET  

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR 

(NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak 

Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.  

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı 

maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 

mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. 

XI. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER:  

1-Başvuru formu (Fotoğraflı), 

2-Özgeçmiş 

3-Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği,  

4-Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği,  

5-Nüfus cüzdanının onaylı örneği,  

6-6 adet fotoğraf,  

7-Tam Teşekküllü Hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,  

8-E-devlet kapısından alınan kare kodlu arşiv kayıtlı adli sicil kaydı, 

9-İkametgah Senedi,  

10-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin 

aslı veya onaylı örneği.  

11-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki 

tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler 

dikkate alınacaktır). 

12-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki 

güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge. 

13-Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)’da istenilen sertifikalar ile 

tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır). 

14-İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı 

veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti 

15-KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi  

16-Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı http://pdb.marmara.edu.tr internet 

adresinden temin edilebilecek olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. ( İki 

nüsha olarak bilgisayar ortamında düzenlenmesi, fotoğraf yapıştırılması ve ekinde nüfus cüzdan 

örneğinin bulunması gerekmektedir.) 10312/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10320/1-1 

  



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

 
 10321/1-1 

  



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10319/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

 
 10322/1/1-1 

  



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

 
 10322/2/1-1 

  



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

 
 10322/3/1-1 

  



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

 
 10322/4/1-1 

  



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

 
 10322/5/1-1 

  



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

 
 10322/6/1-1 

  



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

 
 10322/7/1-1 

  



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

 
 10322/8/1-1 

  



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

 
 10322/9/1-1 

  



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 
 10322/10/1-1 

  



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

 
 10322/11/1-1 

  



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

 
 10322/12/1-1 

  



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

 
 10322/13/1-1 

  



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

 
 10322/14/1-1 

  



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

 
 10322/15/1-1 

  



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

 
 10322/16/1-1 

  



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10322/17/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

 
 10322/18/1-1 

  



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

 
 10322/19/1-1 

  



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

 
 10322/20/1-1 

  



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

 
 10322/21/1-1 

  



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

 
 10322/22/1-1 

  



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

 
 10322/23/1-1 

  



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

 
 10322/24/1-1 

  



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 

 
 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 

 



28 Kasım 2019 – Sayı : 30962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2019 – Sayı : 30962

Sayfa

1

2

4

9

15

16

27

35

36

40

122

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller ve Hazırlık Sınıfları

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2019 Tarihli ve 2016/1235 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2019 Tarihli ve 2016/13542 Başvuru Numaralı

Kararı

NOT: 27/11/2019 tarihli ve 30961 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, TBMM

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Kararları yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


