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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN
USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal

Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci mad-

desinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kâğıt üzerinde düzenlenecek sözleşmelerde, “Sözleşmenin bir nüshasını elden al-

dım.” şeklindeki ibarenin finansal tüketici tarafından yazılmasının sağlanması zorunludur. Gör-

me engelli tüketicilerde bu şart aranmaz.

(3) Sözleşmeler kapsamında ücret alınabilecek her bir ürün veya hizmet için finansal

tüketicinin onayının alınması zorunludur. Sözleşmede ücreti belirlenmiş olan ürün ve hizmetler

haricinde bir ürün veya hizmetin kuruluşlar tarafından ücret karşılığı verilebilmesi için işlemin

gerçekleştirildiği alanın yapısına uygun bir şekilde, finansal tüketiciye işlem öncesinde ücrete

ilişkin bilgi verilmesi ve finansal tüketicinin onayının alınması gerekmektedir. Kuruluşlar ta-

rafından finansal tüketicinin onayının alındığı ispat edilemediği takdirde, onay alınmamış sa-

yılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Kuruluşlar tarafından ücretlendirilebilecek olan ürün veya hizmetler Ek-1’de sı-

nıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmanın, işlemlerin finansal niteliklerine göre ayrımı Kurumun

uygun görüşü alınarak Birlikler tarafından yapılır. Bu Yönetmelik ve ekinde yer alanların dı-

şında herhangi bir ürün veya hizmet için ücret alınamaz ancak, Yönetmelik ve ekinde yer alan

ürün ve hizmetler kapsamında üçüncü kişilere ödenen tutarlar alınabilir.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bu Yönetmelikteki ücret ve parasal sınırlar her yıl azami, Türkiye İstatistik Kuru-

munca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılır.

Kuruluşlar ücret artışlarını, artış uygulanmaya başlanmadan en az otuz gün önce finansal tü-

keticiye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla

bildirmek zorundadır. Bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı ta-

rihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı

vardır. Bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren ilave ücret alınamaz. Kuruluşlar, vazgeçme hakkını kullanan finansal tüketiciye uyuş-

mazlık konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya

veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, anılan maddeye aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

“(2) Kuruluşlar finansal tüketicinin onayını almaksızın yaptığı bildirimlerden ücret ala-

maz. Onay alındığı takdirde bildirim işlemi için alınacak ücret üçüncü kişilere ödenen tutarı

geçemez. İlgili mevzuat gereği belirli bir şekilde yapılması zorunlu olan bildirim ve işlemlerden

maliyetleri kadar ücret alınabilir.”

“(9) Kuruluşlar tarafından süreklilik arz etmeyen para transferleri, fatura tahsilâtı gibi

anlık işlem ve hizmetlerden ücret tahsil edilmeden önce, işlemin gerçekleştirildiği alanın ya-

pısına uygun bir şekilde finansal tüketicinin onayının alınması sonrası işlem gerçekleştirilir.

Bu işlemlere ilişkin ücretlere sözleşmede yer verilme şartı aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) Kredili mevduat hesaplarından kullandırılan krediler ile kredi kartlarından yapılan

taksitli nakit avans işlemleri için ücret tahsil edilemez. Nakit avans kullanılması durumunda

tahsil edilen ücret, avans tutarının yüzde birini geçemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(8) Hesap özeti gönderimi, sanal kart oluşturma ve kullanımı ile bir takvim yılı içeri-

sinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adede kadar kart yeni-

leme karşılığında ücret alınamaz. İkiden sonraki kart yenilemelerinde ise finansal tüketiciden

maliyet kadar ücret alınabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1.000 TL’nin altında olması hâ-

linde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile dü-

zenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan iş-

lemlerde ise 5 TL’yi geçemez. İşlem tutarının 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması hâlinde

bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak, işlem tutarının 50.000 TL ve üzerinde olması

durumunda ise 25 TL, 50 TL ve 100 TL olarak uygulanır. Kuruluş ile finansal tüketici arasındaki
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sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen ve mutat saatler dışında yapılan EFT işlemlerinde

anılan sınırlar yüzde elli artırımlı olarak uygulanır. Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami

ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uy-

gulanır. Kuruluşlarca gerçekleştirilen uluslararası para transfer işlemlerinin ücretleri ise finansal

tüketici ile kuruluş arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Kiralık kasa ziyaretine ilişkin herhangi bir ücret alınamaz. Kiralık kasa depozito

bedeli kiralanan kasanın bir yıllık kira bedelini aşamaz. Kiralık kasa hizmetinin sona ermesi

hâlinde, kiralık kasaya ilişkin finansal tüketici tarafından verilen bir hasar, ödenmeyen kira be-

delleri ve kiralık kasa sözleşmesinden doğan diğer borçlar dolayısıyla ortaya çıkan tutar depo-

zito bedelinden düşülerek kalan tutar derhal iade edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Kuruluşların birden fazla ürün veya hizmeti bir arada sunmalarına imkan veren

ürün veya hizmet paketlerinde ürün veya hizmetlerin ayrı ayrı sunulmasında elde edilebilecek

ücret toplamını aşmayacak şekilde ücret tahsil edilebilir. Yönetmelik kapsamında sınırlama

getirilmiş ürün veya hizmetler herhangi bir paket içeriğinde yer alamaz. Ayrıca, kuruluşlar çe-

şitli ürün veya hizmetlerini finansal tüketici yararına özellikler barındıracak şekilde kampanya

düzenleyebilirler. Bu kampanyalar kapsamında finansal tüketicinin talebine sunulan ürün veya

hizmetlerden ücret tahsil edilebilir. Bunların dışında kuruluşlar finansal tüketicinin talebi ve

bilgilendirilmesi suretiyle sundukları özellikli ürün veya hizmetlerden de finansal tüketici ile

mutabık kalarak ücret tahsil edebilirler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 Ürün veya Hizmet Sınıflandırmaları ekinin

“3.3. Swift Ücreti” ve “5.3. Fatura Ödeme Ücreti” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “4.3.

Kart Yenileme Ücreti”, “5.7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Ödemeler”, “5.8. Üçüncü

Kişilere Yapılan Ödemeler” satırları yürürlükten kaldırılmıştır.

“3.3. Uluslararası Fon Transferi Ücreti”

“5.3. Aracılık Hizmetleri Ücreti”

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmelikle yapılan değişiklikler, yürürlük tarihinden önce

kurulmuş sözleşmelere, değişikliklerin yürürlük tarihinden sonra gerçekleştirilecek işlemler

bakımından uygulanır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik 1/3/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-

rumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/10/2014 29138

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/12/2017 30279
2- 24/10/2018 30575
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Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇOKLU YETENEK TARAMA VE YÖNLENDİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Üniversitesi Çoklu Yetenek Tarama

ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Çoklu Yetenek Tarama ve Yön-

lendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Erzurum ilinde ilk ve ortaöğretim programına dahil 6-17 yaş aralığındaki öğrencilerin

öncelikle bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal özelliklerinin ve yeteneklerinin tespit ve teşhis

edilmesine yönelik farklı disiplinler çerçevesinde bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygula-

malar yapmak.
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b) Hedef kitledeki öğrencilerimizin bilişsel, zihinsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik ilgi,

özellik, performans ve yeteneklerine göre gelecek ve kariyer planlamalarını doğru ve ulaşılabilir

hedeflere yönelik yönlendirme yapılmasını sağlamak.

c) Türk milli eğitim sistemimizin öğrencilerimize dönük yetenek ve performans analizi

ile ilgili sorunlarının çözümüne yönelik yöntem, metot geliştirmek ve bunları uygulamak.

ç) Araştırma Merkezinde eğitim fakültesi öğretmen adayı öğrencileri çoklu yetenek se-

çimi yöntem ve metodolojisi hakkında sertifika ve kurs programlarında yetiştirmek.

d) Bilişsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanda hizmet veren resmi ve özel kurum

kuruluş ve kulüplerle iletişime geçerek, Merkezde tespit edilen yetenekli bireylerin bu kuru-

luşlar, kulüpler ile koordinasyonlarını sağlamak.

e) 6-17 yaş gelişme dönemindeki çocuklara, öğrencilere fiziksel, bilişsel, sosyal ve psi-

kolojik destek sağlamak.

f) Yetenekleri keşfedilmiş gelir düzeyi düşük ailelerin öğrencilerine ekonomik, sosyal,

psikolojik destek sağlamak ve yönlendirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir eğitim fakültesi bünyesinde çoklu yetenek ta-

rama ve yönlendirme laboratuvarının kuruluşunu sağlamak.

b) Türk milli eğitim sisteminde bütün öğretmenlerin kullanabileceği çoklu yetenek seç-

me ve yönlendirme modüler sistemi geliştirmek ve uygulamak.

c) Yetenek alanları belirlenen öğrencilerin bu yeteneklerini daha fazla geliştirmeleri

için; kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

ç) Araştırma merkezi bünyesinde, öğretmenlerin ve öğretmen adayı öğrencilerin, çoklu

yetenek tarama ve yönlendirme sistematiğini öğrenebileceği ve kullanabileceği sertifika, kurs,

çalıştay, konferans ve benzeri gibi etkinlikler düzenlemek.

d) Araştırma merkezi olarak hedef öğrencilerin tespit edilen yetenek ve performansla-

rının geliştirilmesi amacı ile sosyal, eğitim, spor, sanat, kültür ve benzeri alanlarda kamplar ve

kurslar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda uz-

manlığı bulunan, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için

görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Müdürün önerisiyle Merkez çalışmalarının koordinasyonunda Müdüre yardımcı ol-

mak üzere Merkezin faaliyetleri ile ilgili uzmanlığı bulunan Üniversite öğretim elemanları ara-

sından en fazla iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, yerine müdür yardımcılarından

biri vekâlet eder, vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yar-

dımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulu gündemini belirleyerek Kurula başkanlık

etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini,

tüm faaliyetlerin planlanmasını ve denetimini sağlamak.

ç) Merkezle benzer faaliyet alanında olan ulusal ve uluslararası merkezlerle iş birliği

tesis etmek ve onay için Rektöre sunmak.

d) Merkezin faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekli ile Rektörün

onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanıyla ilgili anabilim dallarında

görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen, Müdür ve yar-

dımcıları dâhil toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Her-

hangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle

yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin hedefleri doğrultusunda araştırma, eğitim, uygulama,

danışmanlık faaliyetleri ve bunların yürütülmesi ile ilgili esasları kararlaştırır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa üye tam sayısının salt

çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin plan tasarısını hazırlamak.

c) Müdürün önerisi üzerine Merkezin ihtiyaç duyduğu akademik, teknik ve idari eleman

ihtiyacını tespit etmek ve karara bağlamak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma ve danışmanlık konularındaki is-

teklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
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e) Müdürün, Merkezin yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini değerlendirerek

karara bağlamak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını değerlendirip karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun daimi üyeleridir.

Danışma Kurulu; daimi üyelere ek olarak, biri rektör yardımcısı olmak üzere Rektör tarafından

görevlendirilen iki öğretim elemanı ile Üniversite ve Üniversite dışından öğretim elemanları

ve kamu görevlilerinden olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine en az iki ayda bir kez üye tam sa-

yısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır.

Toplantıda alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılması ile ilgili olarak her

türlü öneriyi yapmak ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Spor kulüpleri, konuyla ilgili diğer kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup ge-

liştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek

ve bu yönde öneriler sunmak.

ç) Merkezin amaç ve çalışma konularıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin

alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Mali konular

MADDE 15 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hüküm-

leri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/4/2019 tarihli ve 30739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan

Binali Yıldırım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-

meliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Teknoloji transfer arayüzü (TTA): Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bağlı bir

kimlik ile oluşturulması öngörülen teknoloji merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, tekno kent-

ler, kuluçka merkezleri ve benzeri oluşumları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bil-

ginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü sağlayacak arayüzleri oluşturmak

ve bu bağlamda öngörülen alt yapı faaliyetlerini yürütmektir. Merkez, teknoloji transferini sağ-

layacak arayüzler kuruluncaya kadar Üniversite-sanayi iş birliğini doğrudan temin edecek olan

teknoloji transfer arayüzü (TTA) faaliyetlerini yürütme görevini yerine getirir. Oluşturulması

öngörülen teknoloji transfer arayüzlerinin feshi durumunda da söz konusu görevlerin doğrudan

yürütülmesi Merkez tarafından temin edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki

faaliyetleri doğrudan yürütür veya 5 inci maddede belirtilen arayüzleri kurarak yetki devrinde

bulunur. Bu madde kapsamında yer alan faaliyetlerin gerek Merkez gerekse de TTA’lar tara-

fından ne şekilde yürütüleceği yönergelerle belirlenir.

a) Üniversite Ar-ge stratejilerinin tanımlanmasına katkı vermek.

b) Üniversitenin Ar-ge politika ve stratejilerine uyumlu olarak çalışmak.

c) Üniversite içerisinde ulusal ve uluslararası ar-ge fonlarının tanıtımını yapmak ve bu

fonlardan daha fazla yararlanabilmek adına eğitim, seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler dü-

zenlemek, proje hazırlama, başvuru, yürütme ve izlemede destek olmak.

ç) Üniversite içerisinde proje yazma ve yönetme kültürünün geliştirilmesine katkı sağ-

lamak.

d) Ar-ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör ile iş birliği yapmak.

e) Üniversite içinde ve dışında teknoloji transferi ile ilgili konularda tanıtım, bilgilen-

dirme ve eğitim hizmetleri vermek.
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f) Üniversite ve sanayi iş birliğini geliştirmek adına Üniversite ve sanayi tarafında po-

tansiyeli, fırsatları ve benzerlerini ortaya koyan analiz, tanıtım, etkinlik ve benzeri çalışmalar

yapmak ve ayrıca kontratlı projelere aracılık etmek.

g) Üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak

ve uygulamaya aktarmak.

ğ) Üniversite içi şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri vermek ve bu kapsamda destek

olmak.

h) Uluslararası üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri ile iş birliği içerisinde çalışarak

ulusal/uluslararası paydaşların (yerli/yabancı şirket, üniversite gibi) olduğu çalışma ortamları

hazırlamak.

ı) Yükseköğretim kurumlarında yapılan ar-ge çalışmaları sonucunda oluşturulan bilginin

korunması için fikri ve sınai haklar hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak.

i) Yürütülen faaliyetlere ilişkin üç yıllık stratejik plan yaparak her yıl stratejik plan iler-

leme raporu hazırlamak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Müdür, Üniversitede tam zamanlı görev yapan alanında uzman öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür, Merkez çalışmalarında ken-

disine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki Müdür yar-

dımcısı görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar.

Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür yardımcısını vekil bırakır

ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Vekâletin altı ayı geçmesi durumunda Rektör tarafından

yeni Müdür görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

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

hazırlamak ve bunların onaylanmış şeklini Rektöre sunmak.

d) Yıl içinde Merkezin faaliyet plan ve programında önemli değişiklik yapılması ge-

rektiğinde Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin her yıla ait yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kurul

tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.
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f) Merkezin ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı

kaynaklı projelerin yönetimine ilişkin sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağla-

mak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kap-

samlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üre-

tilmesini sağlamak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üniversite öğretim

elemanlarından Müdürün önereceği beş kişi arasından Rektörün görevlendirdiği üç üye, Müdür

ve Müdür yardımcılarından oluşur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Merkez bünyesinde veya bağımsız teknoloji transfer arayüzleri oluşturmak, ihti-

yaçlar doğrultusunda ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak, bunların çalışma

usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar al-

mak.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/4/2019 30739
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden:

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine

bağlı fakülte ve yüksekokullarda lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretimi
ile başarı değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) GNO: Genel not ortalamasını,
c) İlgili birim: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
ç) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu ve yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, 
d) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu ve yüksekokullarda

yüksekokul yönetim kurulunu,
e) Normal ders yükü: Öğrencinin bulunduğu yarıyıla ait öğretim programındaki kredili

dersler toplamını,
f) Öğrenci: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisans programlarında öğrenim gören öğ-

rencileri,
g) Ön şart dersi: Ön şartlı dersi alabilmek için daha önce başarılması gereken dersi/ders-

leri,
ğ) Ön şartlı ders: Alınabilmesi daha önce başka dersin/derslerin başarılmış olması şar-

tına bağlanan dersi,
h) Senato: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini,
i) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin kayıtlı olduğu kredili dersler toplamını,
j) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Öğrenim ücreti ve burslar
MADDE 4 – (1) Öğrenim ücreti ve öğrencilere sağlanacak burslar Üniversite Mütevelli

Heyeti tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekli ile birlikte duyurulur.
Lisans programlarına kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisans programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-

kezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci kaydedilir. Yabancı uyruklu
öğrenci kaydı, Yükseköğretim Kurulu kararları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Ka-
yıt yaptıracak adayın aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmaması ge-
rekir.
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(2) Kesin kayıt süresi ve kuralları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenerek
ilan edilir.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem
yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrenci her yarıyıl akademik takvimde Üniversitenin ilgili kurulla-

rınca belirlenen süreler içerisinde kaydını yenilemek ve derslere yazılmakla yükümlüdür.
(2) Süresi içinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmaz.

Bu durumdaki öğrenci öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez; ancak kayıt yenilenme-
yen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. 

(3) Kesin kaydını yaptıran ve kaydını yenileyen öğrenciye Üniversitenin öğrencisi ol-
duğunu belirten ve en çok bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

Danışmanlık
MADDE 7 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanı tarafından bir öğretim elemanı

danışman olarak atanır. Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler. Kayıt yenileme işlemle-
rinden öğrenci sorumludur. Öğrencinin derslere yazılma, ders ekleme, bırakma işlemleri da-
nışman onayı ile yapılır.

Akademik takvim
MADDE 8 – (1) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir. 
(2) Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından meydana gelir. Her yarıyılın normal süresi

ara sınavlar dahil en az on dört haftadır.
(3) Gerektiğinde eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlar Senato kararıyla Cumartesi ve

Pazar günleri de yapılabilir. 
Yaz öğretimi
MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminin usul ve esasları, ilgili mevzuat hükümleri çerçeve-

sinde Senato tarafından düzenlenir.
Öğretim süresi ve dili
MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda azami öğrenim süresi,

dört yıllık programlar için yedi, beş yıllık programlar için sekiz, altı yıllık programlar için
dokuz yıldır. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenci ayrıca 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesinde tanınan haklardan yararlanabilir. 

(2) Öğretimin, Üniversitenin hangi programlarında Türkçe, kısmen veya tamamen ya-
bancı dille yapılacağına, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından karar veri-
lir.

(3) Hazırlık sınıfında yapılacak öğretimin usul ve esasları ilgili mevzuat hükümleri çer-
çevesinde Senato tarafından düzenlenir.

Lisans programları
MADDE 11 – (1) Lisans programlarında eğitim–öğretim teorik dersler ve pratik çalış-

ma, laboratuvar çalışması, atölye çalışması, bitirme projesi, bitirme ödevi, seminer, tez ve staj
gibi uygulamalardan oluşur. 

(2) Lisans programında yer alacak teorik derslerin ve uygulamaların isimleri, zorunlu
veya seçimlik (program/üniversite) oldukları, saat sayıları, kredileri, AKTS ölçütlerine göre
kredi değerleri, bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili kurul tarafından belirlenir ve Senatonun
onayı ile kesinlik kazanır.
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(3) Bitirme projesi, bitirme ödevi, tez ve staj gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürü-

tülme ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili kurul tara-

fından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinlik kazanır.

(4) Her yarıyıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı il-

gili bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir, Senatonun ona-

yı ile kesinlik kazanır. 

Derslere kayıt

MADDE 12 – (1) Ders yükü hesaplarında derslerin kredi değerleri esas alınır. 

(2) Ders kayıtlarında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Öğrencinin her yarıyıldaki ders yükü, kayıtlı bulunduğu programın ders programında

ilgili yarıyıl için gösterilen ders AKTS/kredi yüküdür. Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri kayıtlı

bulundukları programın ders programında ilgili yarıyıl için gösterilen ders AKTS/kredi yükü

kadar ders alabilirler.

b) Yarıyıl ders yükü normal ders yükünün bir buçuk katından fazla olamaz. 

c) Öğrenci öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu ve daha önce almadığı derslere

kaydolmak zorundadır. Bu derslere kayıt sırasında da alt yarıyıl sıralamasına uyulur. Öğretim

programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine, belirlenen başka dersler alınır.

ç) Seçimlik bir dersin tekrarı halinde, izleyen yarıyıllarda kayıt yenileme sırasında ye-

rine aynı seçimlik gruptan başka bir ders alınabilir. Bu işlem danışman onayıyla kesinleşir.

d) Alt yarıyıllardaki bütün derslerini başarmış olmak kaydıyla GNO’su 3.00 ve üzerinde

olan öğrenci üçüncü yarıyıl başından itibaren danışmanın onayı ile bir üst yıldan bir, GNO’su

3.50 ve üzerinde olan öğrenci iki ders alabilir.

e) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olma, önşart dersini/derslerini başara-

mamış olma, yarıyıl izni kullanmış olma, üniversitelerarası değişim programlarına katılma gibi

nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararı ile

normal ders yükünü geçmemek koşuluyla, üst iki yarıyıldan ders verilebilir.

f) Kendi öğretim programındaki derslere kayıt kurallarını öncelikli olarak sağlamak

koşuluyla GNO’su 2.00 ve üzerinde olan bir öğrenci, her yarıyıl öğretim programında bulun-

mayan en fazla bir derse kayıt yaptırabilir.

g) Öğrenci, danışmanının onayıyla her yarıyılın ilk iki haftası içerisinde bir veya daha

fazla dersi bırakabilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir. Ancak, alt yarıyıllara ait daha

önce hiç almadığı veya alıp başarısız olduğu zorunlu bir dersi bırakamaz. Birinci ve ikinci ya-

rıyıl öğrencileri ise ders ekleme ve bırakma işlemi yapamaz.

Ön şartlı ders

MADDE 13 – (1) Ön şartlı dersler ve ön şart dersleri ilgili bölüm kurulunun önerisi

üzerine ilgili kurul tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinlik kazanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başarı ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Derslere devam

MADDE 14 – (1) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamaların en az % 80’ine devam

etmeyen öğrenci o dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez.

(2) Devam koşulu sağlanmış teorik derslerde tekrar devam etme zorunluluğu yoktur. 
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(3) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat
ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencinin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alın-
maz.

Sınavlar
MADDE 15 – (1) Yarıyıl içindeki kısa sınavlar ile ödev, seminer gibi çalışmaların ta-

rihleri dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme
sınavlarının programı akademik takvime göre belirlenip ilgili yönetim kurulu tarafından onay-
lanarak ilgili sınavın başlamasından en az iki hafta önce ilan edilir.

(2) Sınavların yazılı yapılması gerekir, ancak gerektiğinde dersi veren öğretim elemanı
ders kataloğunda belirtmek koşuluyla sınavın sözlü, ödev veya proje şeklinde yapılmasına
karar verebilir.

(3) Sınavı, dersi veren öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Bulunamaması halinde sı-
navı kimin yapacağına ilgili bölüm başkanlığınca karar verilir.

(4) Ara sınavlara geçerli mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenci mazeret sınavına gir-
mek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi, gerekli belgeyi de ekleyerek beş iş günü için-
de ilgili fakülte dekanlığına iletir. Öğrencinin mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirle-
nen esaslara uygun olarak, ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir. Mazeret sınavları ara
sınavların bitimini izleyen iki hafta içinde dersin öğretim elemanı tarafından belirlenen tarih
ve saatte topluca yapılır. Bu durumdaki öğrencinin ara sınav notu mazeret sınavından aldığı
nottur.

(5) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez. 
(6) Yarıyıl sonu sınavında (FF) veya (FD) notuyla başarısız olanlar ile yarıyıl sonu sı-

navına girmeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. 
Sınav sonuçlarına itiraz 
MADDE 16 – (1) Öğrenci başarı notunun ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde

ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İlgili
fakülteye yapılan itiraz dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir ve
ilgili yönetim kurulu tarafından beş iş günü içinde sonuçlandırılır. 

(2) İkinci itiraz, birinci itiraz sonucunun bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde
yapılır. Bu durumda ilgili dekanlık biri o dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik bir ko-
misyon oluşturur. İnceleme sonucu ilgili yönetim kurulu tarafından beş iş günü içinde karara
bağlanır.

(3) Bizzat öğretim elemanı tarafından maddi hata tespit edilmesi halinde, öğretim ele-
manı başarı notunun ilan edilmesinden itibaren on iş günü içinde ilgili dekanlığa dilekçe ile
başvurur. Konu ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Başarı notunun belirlenmesi ve notların teslimi
MADDE 17 – (1) Açılacak derslere ait başarı değerlendirme ölçütleri her yarıyılın ilk

haftası içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir. (EX) notu hariç,
bir dersin başarı notu; o derse ait ara sınavlar, kısa sınavlar, saha çalışması, uygulama, ödev,
proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl
sonu veya bütünleme sınavından alınan notların başarı değerlendirme ölçütlerine göre hesap
edilmesi suretiyle belirlenir. Ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının başarı notuna katkısı
% 40’tan az ve % 60’tan fazla olamaz. Başarı değerlendirmesinde, bir dersin yarıyıl sonu sınavı
veya bütünleme sınavı notunun en az 50 olması gerekir, notu 50’den düşük olan öğrenci o ders-
ten başarısız sayılır.
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(2) İlgili öğretim elemanı her dersin başarı notunu sınavları izleyen üç iş günü içinde
öğrenci bilgi sistemine işler ve not listesini imzalayarak sınav evrakıyla birlikte akademik tak-
vimde belirlenen süre içinde ilgili birime teslim eder. Sınav evrakı ilgili birimde iki yıl sakla-
nır.

Notlar
MADDE 18 – (1) Her ders için dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf

notlarından biri başarı notu olarak takdir edilir:
Harf Notu Ağırlık Katsayısı 100 üzerinden eşdeğer puanı

AA 4.00 90 – 100
BA 3.50 85 – 89
BB 3.00 80 – 84
CB 2.50 75 – 79
CC 2.00 70 – 74
DC 1.50 65 – 69
DD 1.00 60 – 64
FD 0.50 50 – 59
FF 0.00 0 – 49

(2) Aşağıdaki notlar ortalamalara katılmaz: 
a) S (Yeterli): Öğretim programlarındaki kredisiz derslerden veya lisans programına

hazırlık programında alınan derslerden başarılı olan öğrenciye verilir.
b) U (Yetersiz): Öğretim programlarındaki kredisiz derslerden, lisans programına ha-

zırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan ders-
lerden başarısız olan öğrenciye verilir. 

c) EX (Muaf): Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı
sonucunda başarılı olan öğrenciye verilir. 

ç) P (Gelişmekte olan): Kredisiz dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte
olan öğrenciye verilir. 

d) NA (Devamsız): Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini
yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciye verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında
(FF) notu işlemi görür. 

e) -1/NP (Sınava girmemiştir): Öğrencinin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına gir-
mediğini gösterir. Telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler (FF) notuna dönüşür. 

Başarı durumu
MADDE 19 – (1) (S), (EX), (DD) ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı

sayılır; (FD), (FF), (U), (NA), (-1/NP) notu alan ise başarısız olup o dersi tekrarlaması gerekir;
ancak önşart dersinden (FD) notu almışsa önşartı yerine getirmiş kabul edilir. 

(2) GNO’su 2.00 ve daha yukarı olan ve öğretim programında başarısız dersi bulun-
mayan öğrenci başarılı sayılır.

(3) GNO’su 1.80’in altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Dördüncü yarıyıl
sonunda sınamalı statüde olan bir öğrenci, beklemeli statüye geçirilir. Beklemeli statüden çı-
kana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait zorunlu ders alamaz. Beklemeli statüden çık-
mak için öncelikle (CC)’nin altında not aldığı dersleri açıldığı takdirde yarıyıl gözetmeksizin
tekrar eder. Sınamalı/beklemeli durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl kredi yükü en son ders
aldığı yarıyılın kredi yüküdür.
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(4) Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın bütün derslerini başarmış olup yarıyıl not ortalaması
3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur listesinde, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek
onur listesinde yer alır.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 20 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri tek-

rar alabilir. GNO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir. 
Mezuniyet için ek sınav
MADDE 21 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kay-

dıyla;
a) Staj hariç, öğretim programındaki derslerden (U) ve (NA) notu bulunmayan, en fazla

iki dersi (FF) veya (FD) olan veya başarısız dersi bulunmadığı halde GNO’ları 2.00’ın altında
kalan öğrencilerden, en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek
olanlara ek sınav hakkı verilir.

b) Ek sınavlar, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonunda sadece (FF), (FD), (DD),
(DC) notu alınmış derslerden verilir.

c) Bir öğrenci mezuniyet koşulunu sağlamak için öğrenimi boyunca bir defa ek sınav
hakkı kullanabilir.

ç) Ek sınav hakkı kullanılan dersin harf notu, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları dahil
edilmeksizin öğrencinin ek sınavda aldığı başarı notuyla belirlenir.

Derslerin kredi değeri
MADDE 22 – (1) Bir dersin kredi değeri haftalık teorik saati ile uygulama/laboratuvar

saatinin yarısı toplanarak bulunur. Kesirli krediler bir üst veya alt tam sayıya yuvarlanır. AKTS
kredisi, öğrencinin bir derse ayırması gereken toplam haftalık saate dayalı olarak hesaplanır.

Yarıyıl ve genel not ortalaması
MADDE 23 – (1) YNO, bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin her birinin 4.00 üzerinden

başarı katsayısının, derslerin kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpılmasından sonra elde edilen top-
lamın, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenir. Sonucun küsurlu çıkması
durumunda sayı, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve tama iblağ olunur.

(2) GNO, birinci fıkrada belirtilen yöntemin alınan tüm derslere uygulanmasıyla elde
edilir. Ancak, genel not ortalamasının hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler
katılır.

Ders muafiyeti
MADDE 24 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenci ders alma ve bırakma süresi

sonuna kadar gerekli belgelerle ilgili fakülte dekanlığına başvurarak önceki yükseköğrenimi
sırasında başarılı olduğu derslerden muaf tutulmasını isteyebilir ve bu talep ilgili yönetim ku-
rulu tarafından İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Esasları Yönergesine göre
değerlendirilerek karara bağlanır.

Fazladan alınan dersler
MADDE 25 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GNO’ya, seçimlik ders-

lerden sadece öğretim programındaki kadarı en yüksek not alınandan başlayarak katılır, artanlar
katılmaz.

(2) Mezuniyette fazladan alınan başarılmış derslerden; seçimlik derslerin, notu yüksek
olandan başlayarak mezuniyet koşulu için gereken miktarı öğretim programına sayılır, diğerleri
fazladan alınan dersler olarak gösterilir, başarılmamış olanlar ise transkriptten silinir.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 10 Şubat 2020 – Sayı : 31035



Mezuniyet ve diploma
MADDE 26 – (1) Sorumlu olduğu derslerin ve mezuniyetle ilgili yükümlülüklerinin

tamamını başarıp GNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararıyla lisans
diploması verilir. Diploma tanzim biçimi ve hangi bilgileri içereceği ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde Senato tarafından düzenlenir. 

(2) Diploması hazırlanıncaya kadar ve diploma ile değiştirilmek üzere öğrenciye bir
defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma
MADDE 27 – (1) Yarıyılın başlangıcından itibaren ilk bir ay içinde ilgili yönetim ku-

rulu tarafından haklı ve geçerli bulunan nedenlerle öğrencinin bir defada en çok iki yarıyıl ol-
mak üzere azami dört yarıyıl kaydı dondurulur. Kayıt dondurma süresi azami öğrenim süre-
sinden sayılmaz. 

(2) Hastalık, tabii afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi
mazeretlerin öğrenci tarafından belgelendirilmesi gerekir. 

(3) Kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez, diğer eğitim-öğretim faaliyet-
lerine katılamaz ve sınavlara giremez. Bu durumdaki öğrenciye ödediği o yarıyıla ait öğrenim
ücreti iade edilmez. 

(4) Sağlık raporuyla kaydı dondurulan öğrencinin, sağlık durumunun düzeldiğini yine
sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir. 

(5) Hazırlık sınıfında olmamak kaydıyla, iki yarıyıl kaydı dondurulan öğrenci ilk yarıyıl
sonunda öğrenimine devam etmek isterse, bu talebi ilgili yönetim kurulu tarafından değerlen-
dirilir.

Kayıt silme
MADDE 28 – (1) Kendi isteği ile Üniversitedeki kaydını sildirmek isteyen öğrenci

ilgili fakülte dekanlığına yazılı olarak başvurur; ilgili birimlerinden alacağı ilişik kesme bel-
gelerini ve içinde bulunduğu yarıyıl ücretinin tamamını ödediğine dair belgeyi ibraz ettiği tak-
dirde ilgili yönetim kurulu kararıyla kaydı silinir. Üniversite ile ilişiği kesilir, dosyasındaki
diploma ve diğer belgeleri verilir.

(2) Başka bir öğretim kurumuna yatay geçiş yapan öğrencinin ilgili yönetim kurulu ka-
rarıyla kaydı silinir, Üniversite ile ilişiği kesilir. Dosyasındaki diploma ve diğer belgeler ilgili
yükseköğretim kurumuna gönderilir. 

(3) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencinin
ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir. Üniversite ile ilişiği kesilir, dosyasındaki diploma
ve diğer belgeleri verilir.

Programlar arasında geçiş
MADDE 29 – (1) Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş, özel öğrenci kabulü, çift

anadal ve yan dal programları ile ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları konularında
24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato kararları
uygulanır.
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(2) Dikey geçişler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğ-
renimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Ön lisans diploması
MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri

ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış, en az 120
AKTS tamamlamış ve GNO’sunu en az 2.00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde
18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamam-
lamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokul-
larına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı
ile ön lisans diploması verilir. Ön lisans mezuniyetinde öğretim dili kısmen yabancı dilde olan
programlarda %30 yabancı dil koşulu aranmaz.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki öğrenciler, 21 inci maddede yer alan koşullara uygun
olarak ek sınav haklarından yararlanabilir. 

Disiplin
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
(2) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciye uzaklaş-

tırma aldığı sürenin öğrenim ücreti iade edilmez ve sonraki yarıyılın/yılın öğrenim ücretinden
mahsup edilmez.

(3) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğ-
renci, ilgili yarıyılda/yılda kaydoldukları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına
giremez. 

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği

daimi adrese yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Tebligata elverişli bir elektronik adres
vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla da tebligat yapılabilir.

(2) Üniversiteye kaydolurken beyan ettiği adresi yanlış veya eksik olarak bildiren veya
ikamet adresini değiştirdiği halde Öğrenci Bilgi Sisteminde güncelleme yapmamış olan öğ-
rencinin beyan ettiği adrese yapılacak tebligatlar kendisine ulaşmış sayılır. 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34 – (1) 22/12/2010 tarihli ve 27793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Üniversiteye kayıtlı olan

öğrencilerin intibakı hakkında Senatoca kararlaştırılan esaslar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI

KÂR VE ZARARA KATILMA ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(SAYI: 2020/3)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bankaların kredi verme işlemleri ve mevduat ka-

bulünde uygulayacakları faiz oranları ile katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara

katılma oranlarına ilişkin esas ve şartları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 16/10/2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Mevduat ve Kredi

Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar

Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına daya-

nılarak hazırlanmıştır.

Mevduat faiz oranları

MADDE 3 – (1) Bankalarca, mevduata uygulanacak sabit veya değişken faiz oranları

serbestçe belirlenir. Ancak, vadesiz mevduat faiz oranı yıllık yüzde 0.25’i geçemez.

(2) Değişken faiz oranı, Türk lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli, yabancı para

mevduatta 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilir. Türk lirası mevduat ve döviz

tevdiat hesapları için uygulanacak değişken faiz hesaplama yöntemi, Türkiye Cumhuriyet Mer-

kez Bankasının uygun görüşü alınmak suretiyle bankalarca belirlenir. Ancak, Türk lirası mev-

duatlar için Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Üretici Fiyat Endeksi, Tüketici Fiyat En-

deksi ve bu endeksleri oluşturan alt kalemlerden üretilecek endekslerle hesaplanan enflasyon

oranlarına, para piyasalarında gerçekleşen faiz oranlarına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

borç alma veya borç verme faiz oranlarına, bankalarca belirlenen mevduat faizi oranlarına,

Devlet İç Borçlanma Senetleri faiz oranlarına, Borsa İstanbul A.Ş. endekslerine ve bu borsada

işlem gören menkul kıymetlerden oluşturulan hisse senedi sepetlerinin fiyat değişimlerine bağlı

olarak belirlenen değişken faiz hesaplama yöntemleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına

bildirilmek kaydıyla uygulamaya konulabilir.

(3) Değişken faiz hesaplama yöntemi, müşteriye verilecek hesap cüzdanında veya müş-

teri ile yapılacak sözleşmede açıkça belirtilir.

(4) Türk lirası olarak açılacak mevduat hesapları için dövize veya kıymetli madenlere

endeksli faiz oranı belirlenemez.
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Kredi faiz oranları

MADDE 4 – (1) Bankalarca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı reeskont

ve avans kredileri dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları serbestçe belirlenir.

(2) Kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları

23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26 ncı maddesi

uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen azami oranları geçemez.

Katılma hesaplarında uygulanacak kâr ve zarara katılma oranları

MADDE 5 – (1) Katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi sonucu doğacak

kâra katılma oranı, katılım bankaları ile hesap sahibi arasında düzenlenecek sözleşmeyle ser-

bestçe belirlenir.

(2) Katılma hesaplarında oluşacak zarar hesap sahibine aittir. Katılım bankalarının kendi

kasıt, kusur ve ihmal halleri dışında oluşacak zarara katılması zorunlu değildir.

Bildirme ve ilan

MADDE 6 – (1) Bankalarca serbestçe belirlenen mevduat ve kredi işlemlerinde uygu-

lanacak azami faiz oranları ile katılma hesaplarında uygulanacak kâr ve zarara katılma azami

oranları, uygulamaya konulmadan önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tespit edilecek

esaslar çerçevesinde bildirilir.

(2) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirdikleri azami oranları aş-

mamak kaydıyla, mevduat ve kredi işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını ve katılma he-

saplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranlarını, vadelerine göre tüm şubelerinde

halkın görebileceği şekilde ilan eder ve bu oranları internet sitelerinde yayımlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 9/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mev-

duat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İş-

lemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1) yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 1/3/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK

ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA TEBLİĞ

(SAYI: 2020/4)

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bankaların ticari müşterileri ile gerçekleştireceği

işlemlerde öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması, kavram ve terim birliğinin sağlanması

ve aşırı ücretlendirmenin önlenmesi için, sunulan ürün veya hizmetler karşılığı alınabilecek

ücretlerin tür ve nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını ve bunlara ilişkin usul ve esasları

belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, mali kuruluşlar hariç olmak üzere ticari müşterilere ban-

kalarca sunulan ürün ve hizmetlerden alınabilecek ücretleri kapsar.

(2) Bankalar aracılığıyla kullandırılan Merkez Bankası kaynaklı reeskont ve avans kre-

dilerine ilişkin alınabilecek ücretler bu Tebliğ kapsamı dışındadır. Münhasıran kıyı bankacılığı

yapan bankalar, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun

çoğunluk hissesine sahip olduğu bankalar bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet

Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna ve

16/10/2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları

Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer

Menfaatler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) ATM: Otomatik para çekme işleminin yanı sıra diğer bankacılık işlemlerinin tama-

mının veya bir bölümünün gerçekleştirilmesine imkân veren elektronik işlem cihazlarını,

b) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde

tanımlanan bankaları,

c) Birlikler: Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğini,

ç) EFT işlemleri: Merkez Bankasının sahibi olduğu Elektronik Fon Transfer Sistemi

kullanılarak gerçekleştirilen ödeme işlemlerini,
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d) Kalıcı veri saklayıcısı: Ticari müşterinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bil-

giyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kayde-

dilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan, bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân

veren, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü

araç veya ortamı,

e) Mali kuruluş: Bankalar ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Fak-

toring ve Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan şirketleri,

f) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,

g) POS: Nakit kullanılmaksızın mal ve hizmet bedelinin ödenmesine veya nakit çeki-

mine ilişkin onayın verilmesine aracılık etmek üzere üye işyerleri tarafından kullanılan her

türlü donanımı veya yazılımı,

ğ) Referans oran: Merkez Bankasınca her ayın sondan üçüncü iş günü ilan edilen, 32-45

gün vadeli olarak açılan Türk lirası cinsi tüm mevduat türlerine bankaların uyguladıkları ağır-

lıklı ortalama akım faiz oranının ilan tarihinden önceki son iki haftalık ağırlıklı ortalamasını,

h) Ticari banka kartı: Ticari müşterilerin mevduat hesabı veya özel cari hesapların kul-

lanımı dâhil bankacılık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan her türlü kartı veya fiziki varlığı

bulunmayan kart numarasını,

ı) Ticari kredi kartı: Ticari müşterilere nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet

alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan her türlü basılı kartı veya fiziki varlığı bulunmayan

kart numarasını,

i) Ticari kart: Ticari banka kartı ve ticari kredi kartını,

j) Ticari müşteri: Bankalar tarafından ürün veya hizmetlerin sunulduğu, 3/10/2014 ta-

rihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere

İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte tanımlanan finansal tüketiciler dışında kalan

gerçek veya tüzel kişileri,

k) Ücret: Ticari müşterilerden faiz, kâr payı ile vergi, fon ve benzeri yasal giderler dı-

şında talep edilen ücret, masraf ve komisyonlar dâhil her türlü tutarı ve oranı,

l) Üye işyeri: 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun

3 üncü maddesinde tanımlanan üye işyerlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilgilendirme ve Ücretlendirmeye İlişkin Esaslar

Bilgilendirme esasları

MADDE 5 – (1) Ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin azami tarife ve diğer

güncel bilgiler internet sitelerinde; açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir bir şekilde bankalarca

ilan edilir. İlan edilen bilgilerde değişiklik olması hâlinde değişikliğin yapıldığı tarihe de yer

verilerek internet sitesi güncellenir.

(2) Bankaların ücretlere ilişkin bilgileri, toplu olarak erişilebilecek şekilde internet si-

tesinde Birliklerce yayımlanır.
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(3) Ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin azami tarifelerde değişiklik olması

hâlinde, söz konusu değişiklikler uygulamaya konulmadan önce Merkez Bankasınca belirle-

necek esaslar çerçevesinde Merkez Bankasına bildirilir. Bildirilen azami tarifelerin üzerinde

herhangi bir ücret tahsil edilemez.

(4) Ticari müşterilere sunulacak ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmeler kapsamında her

bir ürün veya hizmetin asgari olarak adı ve tanımı, vadesi ya da süresi, tahsil edilecek ücret

kalemleri ve tarifesi ile bunların tahsil yöntemi ve geçerli olduğu süre hususlarını içerecek şe-

kilde bilgilendirme formu hazırlanmak zorundadır. Bilgilendirme formu sözleşmenin ayrılmaz

bir parçasıdır. Sözleşmenin yazılı olarak kurulması halinde bu formun taraflarca imzalanmış

bir nüshasının ticari müşteriye verilmesi gerekmektedir. Kalıcı veri saklayıcısı ve kayıt altına

alınan telefon aracılığıyla kurulan sözleşmelerde, ticari müşteri kullanılan araca uygun şekilde

bilgilendirilir. İspat yükü bankalara aittir. Sözleşmede ücreti belirlenmiş olan ürün ve hizmetler

haricinde bir ürün veya hizmetin banka tarafından ücret karşılığı verilebilmesi için ticari müş-

teriye bu işleme ilişkin bilgilendirme yapılması ve ticari müşteriden kalıcı veri saklayıcısı veya

kayıt altına alınan telefon kullanılarak onay alınması şarttır.

(5) Gerçekleştirilen işlemlerde ücret bilgisine işlem fişi üzerinde açıkça yer verilmesi

zorunludur. İşlem anında verilecek işlem fişi, sözleşme ve bilgilendirmeye ilişkin diğer evrak

ayrıca ücretlendirilemez ancak, üçüncü kişilere ödenen tutarlar tahsil edilebilir.

(6) Bankalar ticari müşterilerin onayını almaksızın yaptığı bildirimlerden ücret alamaz.

Ticari müşterinin onayı alınarak yapılan bildirimler için alınacak ücret, üçüncü kişilere ödenen

tutarı aşamaz. İlgili mevzuat gereği belirli bir şekilde yapılması zorunlu olan bildirim ve iş-

lemlerden maliyetleri kadar ücret alınabilir.

Ücretlere ilişkin esaslar

MADDE 6 – (1) Bankaların ticari krediler, dış ticaret, nakit yönetimi ve ödeme sis-

temleri kategorileri kapsamında sunacakları ürün ve hizmetler karşılığında ticari müşterilerden

alabilecekleri ücretler Ek-1’de belirtilmiştir. Bankalar, Ek-1’de yer alan ücret kalemlerinden

sınırlama getirilmemiş olanların ücretlerini serbestçe belirleyebilir. Bu ücretlerin tanımları ve

kapsamları Merkez Bankası tarafından talimatla düzenlenir. Söz konusu kategoriler için Ek-1’de

yer alan ücretler dışında, niteliği itibarıyla bu kategoriler kapsamında sunulması gereken ürün

veya hizmetler için başka adlar altında herhangi bir ücret alınamaz, ancak üçüncü kişilere ödenmek

durumunda kalınan tutarlar ticari müşteriye aynen yansıtılabilir. Katılım bankaları Ek-1’de yer

alan ücretlerdeki kredi, faiz ve mevduat ifadelerinin yerine sırasıyla finansman, kâr oranı ve

fon toplama terimlerini kullanabilir.

(2) Ek-1’de yer alan kalemlerin nitelikleriyle bağlantılı olmak kaydıyla, aynı nitelikte

ancak farklı işlem süreci nedeniyle farklı fiyatlandırma yapabilmek amacıyla Birliklerce Mer-

kez Bankasının uygun görüşü alınarak alt kalemler oluşturulabilir. Tebliğ kapsamında ilgili ka-

lemler için düzenlenen azami ücretler ve sınırlamalar ile bankaların Tebliğin 5 inci maddesi
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çerçevesinde ilan ettiği azami ücretler alt kalemler için de geçerlidir. Alt kalemlerin birlikte

tahsil edilmesi halinde alınan ücretlerin toplamı ilgili kalem için belirlenen azami ücreti geçe-

mez. Birlikler, bu alt kalemlerin Ek-1’de yer alan kalemlerden hangileri ile bağlantılı olduğunun

ilanını ve bilgilendirmesini yapmakla yükümlüdür.

(3) Bankalar, ticari müşteriler ile yapacakları sözleşmeler çerçevesinde, Ek-1’de yer

alan kategoriler içerisinde değerlendirilmekle birlikte listelenen ücret kalemleri ile aynı nitelikte

olmamak kaydıyla, Birlikler aracılığı ile Merkez Bankasından onay alarak, ücretli özel ürün

veya hizmet sunabilir.

(4) Ek-1’de yer alan ücretler dışında birinci fıkrada yer alan kategoriler kapsamında

yeni bir ücret oluşturulabilmesi için Birlikler aracılığı ile Merkez Bankasına başvurulur.

(5) Ticari müşterinin vazgeçtiği durumlar hariç herhangi bir sebeple ürün veya hizmetin

sunulamaması halinde bankaca üçüncü kişilere ödenen tutarlar ile ürün veya hizmet banka bün-

yesinden sağlanmış ise o ana kadar yapılan işlemlerle orantılı olacak şekilde makul bir ücret

dışında başkaca bir ücret alınamaz, alınmış olan ücretler iade edilir.

(6) Birden fazla ürün veya hizmetin bir arada sunulmasına imkân veren paketler için

alınabilecek ücretler, paket içindeki ürün veya hizmetlerin ayrı ayrı sunulması hâlinde alınabi-

lecek ilan edilmiş olan azami ücretlerin toplamını aşamaz. Tebliğ kapsamında sınırlama geti-

rilmiş ürün veya hizmetler herhangi bir paket içeriğinde yer alamaz. Paket içeriğinde bulunan

bir ürün veya hizmet için sınır getirilmesi halinde sınırlamanın yürürlüğe girdiği tarihten iti-

baren en geç üç ay içerisinde söz konusu ürün veya hizmet, paket kapsamından çıkartılır.

Ücretlerin değiştirilmesi

MADDE 7 – (1) Bankalar uyguladıkları ücretlerde artış yapabilmek için ticari müşteriye

en az iki iş günü öncesinden yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kayıt altına alınan

telefon aracılığıyla bildirimde bulunmak zorundadır. Artırım geçmiş döneme uygulanmaz.

İKİNCİ KISIM

Ürün veya Hizmetlere İlişkin Özel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Ticari Krediler

Ticari kredilere ilişkin ücretler

MADDE 8 – (1) Ticari krediler kategorisi altında, ticari müşterilere nakdi ve dış ticaret

işlemleri kapsamı dışındaki gayri nakdi kredi kullandırımlarında, kredi ilişkisinin kuruluşundan

söz konusu kredinin kapatılmasına kadar geçen süre boyunca bankalarca alınabilecek ücretler

düzenlenmektedir.

Kredi tahsis ve kredi kullandırım

MADDE 9 – (1) Bankalar kredi tahsis ve kredi kullandırım süreçlerini iki ayrı alt kalem

olarak sınıflandırır. Kredi tahsis ücretleri tahsis edilen kredi limitinin on binde yirmi beşini,
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kredi kullandırım ücretleri ise kullandırılan kredinin yüzde birini geçemez. Kredi kullandırım

ücreti sadece nakdi kredilerden peşin ya da dönemsel olarak alınabilir. Kullandırım ücretinin

peşin alınması durumunda ayrıca dönemsel kullandırım ücreti alınamaz. Rotatif krediler için

kullandırım ücreti yalnızca dönemsel olarak alınabilir ve ilgili üç aylık dönemin ortalama kredi

kullandırım bakiyesinin on binde yirmi beşini geçemez. Dönemsel alınan kullandırım ücretinin

üç aydan kısa süreli dönemler için tahsil edilmesi durumunda azami oran, on binde yirmi beş

oranının ilgili dönemin üç aylık döneme oranlanmasıyla hesaplanır.

(2) Tahsis edilen toplam kredi limiti değişmediği veya limit güncelleme talebi ticari

müşteriden gelmediği müddetçe aynı takvim yılı içinde birden fazla kredi tahsis ücreti alınamaz.

Limitin güncellenerek artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti

alınabilir.

(3) Bir yıldan kısa süreli limit tahsislerinde kredi tahsis azami ücret sınırı, limit tahsis

süresinin ay sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanır.

Teminatlandırma

MADDE 10 – (1) Kredinin tahsisinden kapatılmasına kadar geçen süre içinde yapılacak

taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin ve ipotek tesisleri ile ekspertiz işlemlerinden alınabilecek

ücret, bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarı, hizmetin banka bünyesinde sunulması

halinde ise hizmetin makul bedelini geçemez.

Kapama

MADDE 11 – (1) Kredinin bir ya da birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce

yapılması veya kredi borcunun tamamının erken ödenmesi durumunda, banka ticari müşteriden

erken ödeme ücreti talep edebilir.

(2) Ticari müşterinin vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunduğu

veya kredi borcunun tamamını erken ödediği hâllerde, banka erken ödenen miktara göre ta-

hakkuk etmeyen tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde

bankalar bu talebi kabul etmek zorundadır. Ticari müşterilerden alınabilecek erken ödeme üc-

reti, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve ticari müşteriler tarafından bankaya erken

ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi yirmi

dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Faiz oranının değişken olarak belirlenmesi

hâlinde bu müşterilerden erken ödeme ücreti talep edilemez.

İKİNCİ BÖLÜM

Dış Ticaret

Dış ticarete ilişkin ücretler

MADDE 12 – (1) Dış ticaret kategorisi altında, ticari müşterilere ihracat ve ithalat iş-

lemleri kapsamında sunulan gayri nakdi krediler ile diğer tüm ürün ve hizmetler karşılığında

bankalarca alınabilecek ücretler düzenlenmektedir.

10 Şubat 2020 – Sayı : 31035                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 191



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nakit Yönetimi

Nakit yönetimine ilişkin ücretler

MADDE 13 – (1) Nakit yönetimi kategorisi altında, ticari müşterilerin nakit pozisyon-

larını kontrol ve takip etmelerine imkân tanıyan hesap hizmetleri, nakit yatırma ve çekimi, para

transferleri gibi hizmetler ile nakit akımlarını yönetmelerine yardımcı olan ve kredilendirmeyi

de içerebilen ödeme ve tahsilata ilişkin ürün ve hizmetler karşılığında bankalarca alınabilecek

ücretler düzenlenmektedir.

Mevduat ve katılım fonu

MADDE 14 – (1) Ticari müşterilerin açtıkları mevduat ve katılım fonu hesaplarının

açılış işlemlerinde katlanılan operasyonel süreçler ve hesapların işletimi, hesapların işletime

hazır bulundurulması, saklama hizmeti verilmesi ve bilgi işlem sistemi yatırımları kapsamında

ücret alınamaz.

(2) Şube kanalı ile saat 15.30 sonrasında gerçekleştirilen para yatırma işlemleri hari-

cinde, bir ticari müşterinin mevduat ve katılım fonu hesabına kendisi ya da üçüncü bir kişi ta-

rafından para yatırma işlemlerinden para yatırma adı altında ücret alınamaz.

(3) Ticari müşterinin, hesabının bulunduğu bankaya ait ATM’lerden kendi hesabı için

kartla ya da kartsız limit/borç/bakiye sorgulama ve banka ile arasındaki sözleşmede belirlenen

limitler dâhilinde para çekme işlemlerinden ücret alınamaz.

(4) Bankanın kendi bünyesi dışındaki yöntem ve araçlar kullanılarak gerçekleştirilen

işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarın yüzde on beş faz-

lasını geçemez.

Para ve kıymetli maden transferleri

MADDE 15 – (1) EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının 1.000 TL ve

altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan

işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL’yi, diğer kanallar

ile yapılan işlemlerde ise 5 TL’yi geçemez. İşlem tutarının 1.000 TL ile 50.000 TL arasında ol-

ması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak, işlem tutarının 50.000 TL üzerinde

olması halinde bu sınırlar sırasıyla 25 TL, 50 TL ve 100 TL olarak uygulanır.

(2) Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin resmi kapanış saatinden en erken 90 dakika

önce olmak kaydıyla, banka ile ticari müşteri arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belir-

lenen EFT işlemlerinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami ücretler yüzde elli ar-

tırımlı olarak uygulanır.

(3) Havale işlemlerinde uygulanacak azami ücretler, bu maddenin birinci fıkrasında be-

lirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanır.

(4) Kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret, transfer sistemini işleten ku-

ruluş tarafından işlem başına belirlenen transfer ücretinin yüzde on beş fazlasını aşamaz.

(5) Para transferi ve kıymetli maden transferi işlemlerinde, müşterinin hatası nedeniyle

para iadesi gereken durumlarda, üçüncü kişilere ödenen tutarlar dışında müşteriden herhangi

bir ücret alınamaz.
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Kiralık kasa

MADDE 16 – (1) Ticari müşteri ile banka arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenen

hizmetler karşılığında kiralık kasa ücreti alınabilir.

(2) Kiralık kasa ziyaretine ilişkin herhangi bir ücret alınamaz.

(3) Kiralık kasa depozito bedeli, kiralanan kasanın bir yıllık kira bedelini aşamaz. Ki-

ralık kasa hizmetinin sona ermesi hâlinde kiralık kasaya ilişkin ticari müşteri tarafından ger-

çekleştirilen bir hasar, ödenmeyen kira bedelleri ve kiralık kasa sözleşmesinden doğan diğer

borçlar depozito ücretinden düşülerek kalan tutar iade edilir.

Aracılık hizmetleri

MADDE 17 – (1) Üçüncü kişilerin fatura ve benzeri tahsilatlarına aracılık işlemlerinde

ödeme yapan ticari müşteriden ücret talep edilemez. Bankalar, bu tür işlemlerde tahsilatlarına

aracılık yapılan taraftan ücret talep edebilir.

Belge ve bilgilendirme

MADDE 18 – (1) Ticari müşterilerce sözleşme, işlem fişi ve benzeri belgelerin bir ör-

neğinin talep edilmesi hâlinde, ilgili belgenin düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için yal-

nızca üçüncü kişilere ödenmek durumunda kalınan tutarlar alınabilir. İlgili belgenin düzenlen-

me tarihinden itibaren bir yılın üzerinde sürenin geçmesi hâlinde, ticari müşteriye bilgi verilmek

suretiyle, yapılan işlemle orantılı olacak şekilde makul bir ücret alınabilir.

(2) Ticari müşterinin basılı ekstre taleplerinden bu maddenin birinci fıkrasındaki süre-

lerle bağlı kalınmaksızın sayfa başına azami 2 TL ücret alınabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme Sistemleri

Ödeme sistemlerine ilişkin ücretler

MADDE 19 – (1) Ödeme sistemleri kategorisi altında, üye işyerlerine sağlanan her

türlü hizmetler ile ticari kartlarla ilintili ürün ve hizmetler karşılığında bankalarca alınabilecek

ücretler düzenlenmektedir.

Üye işyeri ücretleri

MADDE 20 – (1) Taksitsiz mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarının üye işyerinin

serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak üye işyeri ücreti aylık referans

oranın 0,45 puan artırılmış halini geçemez. Azami üye işyeri ücreti, referans oranın ilan tarihini

takip eden ayın ilk gününden itibaren güncellenerek uygulanır.

(2) Yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye iş-

yerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak azami üye işyeri ücreti

yüzde 1,60’ı geçemez.

(3) Taksitli mal ve hizmet alımlarında azami üye işyeri ücreti, taksitsiz işlemlerde ge-

çerli olan azami üye işyeri ücretine her bir taksit için bu ücretin en fazla yüzde ellisi ilave edi-

lerek uygulanır.

(4) Bankalar ile üye işyerleri arasında yapılan özel anlaşmalar çerçevesinde tarım sek-

törü gibi hedeflenmiş müşteri kitlesi için tasarlanmış kartları kabul etmek suretiyle ödeme sü-

relerinin ertelendiği kart uygulamalarında, kart hamilinin ödemelerinin faizsiz ötelendiği süreler
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ay olarak belirlenir ve üye işyerinden talep edilebilecek azami üye işyeri ücreti hesabında çar-

pan olarak dikkate alınır. Azami üye işyeri ücreti, ay sayısı ile taksitsiz işlemler için geçerli

olan azami ücret çarpılarak hesaplanır.

(5) İşlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde,

söz konusu azami üye işyeri ücreti, işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye işyerinin

serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşürülür. Taksitsiz iş-

lemlerde işlem tutarının üye işyeri serbest kullanımına geçeceği süre işlem tarihinin ertesi gü-

nünden itibaren kırk günü aşamaz.

(6) İşlem tutarının, taraflarca belirlenen tarihten önce üye işyerinin talebi doğrultusunda

serbest kullanımına aktarılması halinde, üye işyerinden alınabilecek azami bloke çözüm ücreti,

anlaşmaya göre blokede tesis edilmesi gereken kalan gün sayısının azami bloke gün sayısına

oranı ile azami üye işyeri ücretinin çarpılması sonucunda hesaplanan oranı aşamaz.

(7) Üye işyerinin onayı ile kart sahibine aktarılmak üzere alınan ücretler haricinde üye

işyerinden, üye işyeri ücreti dışında mal ve hizmet tutarı üzerinden başkaca bir ücret alınamaz.

Ticari kart ile yapılan işlemler

MADDE 21 – (1) Ticari kredi kartlarından limit aşım ücreti alınamaz.

(2) Nakit avans tutarı, ticari müşterinin ticari kredi kartına tahsis edilen limitin yüzde

onunu aşamaz. Nakit avans kullanılması durumunda tahsil edilen ücret, nakit avans tutarının

yüzde birini geçemez.

(3) Ticari kredi kartlarında ekstre erteleme, taksitlendirme, son ödeme tarihi uzatma ve

benzeri hizmetlerden ücret tahsil edilemez.

(4) Bankalar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri ad altında ücret tahsil etmedikleri bir ticari kredi

kartı türü sunmak zorundadır. Ücretsiz ticari kredi kartı başvurularının bankalarca reddedilmesi

hâlinde, bu başvuruya istinaden yıllık üyelik ücreti olan ticari kredi kartı verilemez. Bankalar,

yıllık üyelik ücreti bulunmayan ticari kredi kartı limitini belirlerken, yıllık üyelik ücreti bulunan

ticari kredi kartı değerlendirme kriterlerini aynen uygulamakla yükümlüdür. Ticari banka kart-

ları ile sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamaz.

(5) Asıl ticari karta bağlı olarak sunulan her bir ek kredi kartının yıllık üyelik ücreti,

asıl ticari kartın yıllık üyelik ücretinin yüzde ellisini geçemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İntibak

MADDE 22 – (1) Tebliğ hükümleri, Tebliğ yürürlük tarihinden önce kurulmuş sözleş-

melere Tebliğin yürürlük tarihinden sonra gerçekleştirilecek işlemler bakımından da uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ 1/3/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 
Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1085 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
INVERTED MİKROSKOP ve IVF AMAÇLI MİKROMANİPÜLATÖR  

SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2020 / 64635 INVERTED MİKROSKOP ve IVF 
AMAÇLI MİKROMANİPÜLATÖR SİSTEMİ ALIMI 

1 - İdarenin: 
a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 
b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı Bornova/İZMİR 
c) Telefon : 232 311 21 66 / 232 311 42 62  
ç) Belgegeçer : 232 388 10 74 
d) E- posta : idari@mail.ege.edu.tr 
2 - İhale Konusu malın: 
a) Adı : INVERTED MİKROSKOP ve IVF AMAÇLI 

MİKROMANİPÜLATÖR SİSTEMİ ALIMI 
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz 

Alımları - 1 Adet  
c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
d) Teslim Tarihi : 60 (Altmış) takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı İhale Salonu  
b) Tarihi ve Saati : 20.02.2020 Perşembe günü - saat 09:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 



10 Şubat 2020 – Sayı : 31035 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…marka… model… cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 
işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 
(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 
teklif dosyasında belgelemelidir. 

4.3.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren 
yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 
oluşan) en düşük olanıdır. 

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 
6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) 
oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif 
mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise 
teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli 
isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini 
sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
13. Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 
usulü ile ihale edilecektir. 1080/1-1 
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I. KATEGORİ ATIK YAĞ SATILACAKTIR 
TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğünden: 
TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından; 09/05/2013 tarih, 28642 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan TEİAŞ Genel Müdürlüğünün İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler İle İhtiyaç 
Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme 
Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 02.04.2015 tarih 29314 sayılı Resmi Gazete ’de 
yayımlanan "Atık Yönetimi Yönetmeliği" ve 21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'' hükümlerine göre 50 Ton I. 
Kategori Atık Yağın satışı gerçekleştirilecektir. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 

 
Dosya numarası: 2020/1 
1 - İdarenin; 
a) Adresi: Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:19 Merkezefendi/DENİZLİ  
b) Telefon ve faks numarası: 258 3773144 - 258 3777391 
c) Elektronik Posta Adresi: 21grupmd@teias.gov.tr 
2 - İhale konusu satış işinin; 
a) Malzemenin Niteliği, türü ve miktarı:   
 

Sıra No Adı ve Karekteristiği Miktarı Tehlikeli Atık Kodu 
1 I. Kategori Atık Yağ 50 Ton 13 03 10 
 
b) Teslim edileceği yer: TEİAŞ 154 kV Tavas TM Tavas/DENİZLİ 
c) İşe başlama tarihi: Sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içinde ödeme yapılarak teslimata 

başlanacaktır. 
ç) İşin süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
3 - İhalenin; 
a) Yapılacağı yer: TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı 

No:19 Merkezefendi/DENİZLİ  
b) Tarihi ve saati: 24/02/2020 - 10:30 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Atık yağları satın alacak firmanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığından I.kategori atık 

yağlara uygun olarak geri kazanımına ilişkin verilen lisansı şartsız olarak almış olması ve lisansın 
iş bitimi sonuna kadar geçerli olması gerekmektedir. Bu koşula uymayan lisansa sahip firmaların 
teklifi geçersiz sayılacaktır. Atık yağ geri kazanımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
lisans almış firmalar konu ile ilgili lisanslarını teklifleri ile birlikte vermek zorundadır. 

4.3.2. Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Atık Yağların 
Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; 

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 
b) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı 
c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 
Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti 

sunulması zorunludur. İsteklilerin (a, b, c,) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları 
yeterlidir. İş ortaklıklarında ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak 
zorundadır. Lisansların iş bitimi sonuna kadar geçerli olması zorunludur. Tehlikeli Atık Kodları 
Lisans belgelerinde veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık 
Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan ya da Tehlikeli Atık Kodunu 
taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz TL) karşılığı 

TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü Vakıflar Bankası Denizli Şubesi TR 070001500158007296830248 
IBAN nolu hesabına yatırarak satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü Adalet Mahallesi 

Hasan Gönüllü Bulvarı No:19 Merkezefendi/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
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9 - İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan 
istekliyle teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır 

10 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 23/05/2020 tarihinden 
önce olmayacak şekilde verilmelidir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 
günüdür. 1033/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sayıştay Başkanlığından: 
SAYIŞTAY İLAMLARINA AİT İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ 

Aşağıda adı soyadı yazılı sorumluların; adresleri tespit edilemediğinden, kendilerine 
Sayıştay ilamları tebliğ edilememiştir. 

Anılan sorumluların; bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 
Başkanlığımıza müracaat ederek ilamı tebellüğ etmeleri ya da açık adreslerini bildirmeleri 
gerekmekte olup, aksi takdirde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre, işbu ilanla tebligat 
yapılmış olacaktır. 

 
İLAM 
YILI 

İLAM 
NO 

SAYMANLIK/KAMU 
İDARESİ 

SORUMLUNUN 
ADI SOYADI 

GÖREVİ 

2014 225-385 Iğdır Belediyesi Şeyda ADET Harcama Yetkilisi 
2015 81-325 Siirt Belediyesi Ferhan DAŞÇI Harcama Yetkilisi 

2015 81-325 Siirt Belediyesi Pervim YÜREK 
Gerçekleştirme 
Görevlisi 

2015 81-325 Siirt Belediyesi Abdullah GÜRGEN Harcama Yetkilisi 

2015 81-325 Siirt Belediyesi Yunus ERİŞ 
Gerçekleştirme 
Görevlisi 

2015 81-325 Siirt Belediyesi Ferhat YASAN Harcama Yetkilisi 
2015 233-347 Van İpekyolu Belediyesi Aygül BİDAV Üst Yönetici 

2015 233-347 Van İpekyolu Belediyesi İskan IŞIK 
Gerçekleştirme 
Görevlisi 

2017 140 
Van Büyükşehir 
Belediyesi 

Adem ŞİMŞEK Diğer Sorumlu 

2017 218 Ege Üniversitesi Ahmet Ergün GÖLLÜ Diğer Sorumlu 
 1095/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 
numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı 
iptal veya iptalin kaldırılmasına ilişkin İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ile işlem 
tesis edilmiştir.   

Aydın İli, M20B06C3C Pafta, 166 Ada, 4 Parsel - Mehmet Ali ÖZER 
(0032110424814420) - Ortağı Olduğu ÖZERLER İnş. Tic. Ltd. Şti. (0032315325975621) - 
20.01.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Aydın İli, 11 Pafta, 2959 Parsel - Seymen Ali SEKBAN (0009111536064531) - 
09.12.2019 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Sivas İli, 312-313 Pafta, 2378 Ada, 11 Parsel - Muhammed GÜNEŞ 
(0058110341880330) - 09.01.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Sivas İli, 180 Pafta, 815 Ada, 46 Parsel - Cemalettin KAYGUSUZ (0058110439623030) - 
10.01.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Sivas İli, 254 Pafta, 1900 Ada, 13 Parsel - KONUT Isı Sist. Mim. İnş. Müh. Yapı Dek. 
İzo. Pls. Mad. Gıda Tarım Nak. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. (0058315347091440) - Şirket 
Ortağı Ayhan MAZMAN (0058110178491558) - 10.01.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Sivas İli, 161 Pafta, 746 Ada, 65 Parsel - Turan GÜZEL (0058112758717740) - 
16.01.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Sivas İli, P.388 Pafta, 3509 Ada, 1 Parsel - Yusuf GÜLHAN (0058111285468212) - 
09.01.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Bilecik İli, 30KIIA Pafta, 436 Ada, 17 Parsel - Metin KIVILCIM (0011111949338121) - 
21.01.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Bilecik İli, 30K1A4 Pafta, 211 Ada, 21 Parsel - Gençağa SERASLAN 
(0011111391610137) - 30.10.2019 tarihli ve 2019-22 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 
1 (bir) yıl. 

Tokat İli, H37 Pafta, 1722 Ada, 29 Parsel - SELİMOĞLU İnş. Mim. Müh. Elk. Nak. Tic. 
Ltd. Şti. (0060315330446064) - Şirket Ortağı Hasan Emre SELİMOĞLU - 14.10.2019 tarihli ve 
103 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Balıkesir İli, 17M4 Pafta, 5635 Ada, 15 Parsel - BAHÇELİEVLER Eml. Yapı Malz. 
Taah. İnş. ve Eksp. Hizm. Ltd. Şti. (0010315625285421) - 28.01.2020 tarihli ve 10-YSK-020 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,          

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket müdürlerinin yetki belge 
numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine, 

Karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  1099/1-1 
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Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim 
elemanları alınacaktır. 

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı 
/ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.  

Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan 
ve eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru 
yapılacaktır.  

İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr 
adresinden ulaşılabilir.  

Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat 
mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Üniversite sınav takviminde, zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 
İlan olunur. 
 
Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları 
 

Fakülte Bölüm/Program Unvan Kadro Özel Koşullar 

Hukuk 

Fakültesi 

Kamu Hukuku Bölümü, 

Vergi Hukuku Anabilim Dalı 

(%30 İngilizce) 

Doktor Öğretim 

Üyesi, Doçent 

veya Profesör 

1 
Vergi Hukuku alanında doktora derecesine 

sahip olmak. 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel Hukuk Bölümü, 

Medeni Hukuk Anabilim Dalı 

(%30 İngilizce) 

Doçent  1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 

Doktora çalışmasını Medeni Hukuk alanında 

tamamlamış olmak. 

Doçentlik unvanını Medeni Hukuk bilim 

alanında almış olmak. 

Medeni Hukuk alanında çalışmalar 

yapmış/yapıyor olmak. 

İktisadi, İdari 

ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji Bölümü (İngilizce)  
Doçent veya 

Profesör 
1 

Klinik alanda pratik tecrübe sahibi olmak. 

Başvurulacak unvanın şartlarını sağlamak 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü (İngilizce) 
Profesör 1 

Kombinatorik, kodlama kuramı, kriptoloji 

konularında araştırma ve yayınlar yapmış veya 

yapıyor olmak.  

Doktora sonrası yurt dışı araştırma deneyimine 

sahip olmak. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü (İngilizce) 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Yüksek lisans ve doktora derecesini Bilgisayar 

Mühendisliği alanında almış olmak. 

Veritabanı Sistemleri ve Dağıtık Veritabanları 

alanında çalışıyor olmak 

Alanıyla ilgili yurtdışında sektör tecrübesi sahibi 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

(İngilizce) 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Bilgi Güvenliği ve Kriptografi alanında Yüksek 

Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak. 

Kriptografi alanında tanınmış uluslararası 

konferans ve dergilerde yayınlar yapmış olmak. 

Yurtdışı doktora sonrası araştırmacı (postdoc) 

tecrübesine sahip olmak.  

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine Mühendisliği 

(İngilizce) 
Doçent 1 

Makine Mühendisliği, Fizik veya Matematik 

lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak 

İlgili alanda SCI / SCI-expanded endeksli 

yayınlar yapmış olmak. 

Uçak, Uzay Bilimleri, İleri Mühendislik 

Matematiği, Fizik ve Enerji konularında 

tecrübeli olmak 

Diş Hekimliği 

Fakültesi  
Temel Bilimler Bölümü 

Doktor Öğretim 

Üyesi, Doçent 

veya Profesör 

1 
Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora veya tıpta 

uzmanlık belgesine sahip olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi  
Temel Bilimler Bölümü 

Doktor Öğretim 

Üyesi, Doçent 

veya Profesör 
1 

 Anatomi alanında doktora derecesine sahip 

olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi  
Temel Bilimler Bölümü 

Doktor Öğretim 

Üyesi, Doçent 

veya Profesör 

1 
Patoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık 

belgesine sahip olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi  
Temel Bilimler Bölümü 

Doktor Öğretim 

Üyesi, Doçent 

veya Profesör 

2 

Patoloji, Anatomi, Tıbbi Mikrobiyoloji veya 

Biyoloji alanında doktora/ tıpta uzmanlık 

belgesine sahip olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi  

Klinik Bilimler Bölümü, Diş 

Hastalıkları ve Tedavisi 

Anabilim Dalı 

Doktor Öğretim 

Üyesi, Doçent 

veya Profesör 
1 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi anabilim dalında 

uzmanlık /doktora programını bitirmiş olmak. 

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak.  

Diş Hekimliği 

Fakültesi  

Klinik Bilimler Bölümü, 

Periodontoloji Anabilim Dalı 

Doktor Öğretim 

Üyesi, Doçent 

veya Profesör 

1 

Periodontoloji anabilim dalında 

uzmanlık/doktora programını bitirmiş olmak. 

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak.  

Diş Hekimliği 

Fakültesi  

Klinik Bilimler Bölümü, Ağız-

Diş ve Çene Radyolojisi 

Anabilim Dalı 

Doktor Öğretim 

Üyesi, Doçent 

veya Profesör 

1 

Ağız-Diş ve Çene Radyolojisi anabilim dalında 

uzmanlık/doktora programını bitirmiş olmak. 

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak.  

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü  

Doktor Öğretim 

Üyesi, Doçent 

veya Profesör 
3 

Alanında uzmanlık/doktora derecesine sahip 

olmak. 
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Meslek 
Yüksekokul 

Ağız ve Diş Sağlığı 
Programı 

Doktor Öğretim 
Üyesi  

1 
Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene 
Cerrahisi Anabilim dalında doktora ve uzmanlık 
belgesine sahip olmak. 

Meslek 
Yüksekokul 

İlk ve Acil Yardım Programı 
Doktor Öğretim 
Üyesi, Doçent 
veya Profesör 

2 

Tıp Fakültesi mezunu olmak 
Genel Cerrahi veya Kalp ve Damar 
Cerrahisinde doktora / tıpta uzmanlık belgesine 
sahip olmak. 

Meslek 
Yüksekokul 

Fizyoterapi 
Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık alanını Fiziksel 
Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı alanında 
almış olmak. 
Alanında bilimsel yayın yapmış olmak 
Lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla 
alanında en az 5 yıl çalışma tecrübesine sahip 
olmak 

Meslek 
Yüksekokul 

Fizyoterapi 
Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık alanını Ortopedi 
ve Travmatoloji Anabilim Dalı alanında almış 
olmak. 
Alanında bilimsel yayın yapmış olmak 
Lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla 
alanında en az 5 yıl çalışma tecrübesine sahip 
olmak. 

Meslek 
Yüksekokul 

Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 

Radyoloji, Nükleer Tıp veya Fizik alanında 
doktora/ uzmanlık derecesine sahip olmak. 
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme, Biyofizik veya 
Nükleer Tıp alanında belgelendirmek kaydıyla 
en az 2 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak 

 
Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İhtiyaçları 
 

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Bölüm/Program Unvan Kadro Özel Koşullar Sınav Tarihleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

İnşaat Bölümü, 
İnşaat Teknolojisi 
Programı 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Lisansını, Yüksek Lisansını ve 
Doktorasını İnşaat Mühendisliği 
veya İç Mimarlık bölümlerinden 
birinde yapmış olmak 
Lisans sonrası belgelendirmek 
kaydıyla alanında en az 2 yıl 
deneyime sahip olmak. 

Ön Değerlendirme Tarihi: 
28.02.2020 
 Giriş Sınavı Tarihi: 
03.03.2020 
Sınav Sonuç  
Açıklama Tarihi: 
06.03.2020 

Güzel Sanatlar 
ve Mimarlık 
Fakültesi 

Mimarlık 
Bölümü 

Öğretim 
Görevlisi 

1 
Mimarlık lisans mezunu olmak. 
Mimarlık tarihi alanında doktorasını 
tamamlamış olmak. 

Ön Değerlendirme Tarihi: 
28.02.2020 
Giriş Sınavı Tarihi: 
03.03.2020 
Sınav Sonuç  
Açıklama Tarihi: 
06.03.2020 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Atatürk Üniversitesi Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 2019 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2019 Yılı Aralık Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri

Listesi
–– 2019 Yılı Aralık Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma

Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/3)
–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


