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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan:

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE 

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/4/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönet-
meliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (k)
bendinde yer alan “yazılı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözlü” ibaresi eklenmiştir.

“g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme su-
retiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bent-

lerinin üç numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmış, (d) bendinin iki numaralı alt bendinde
yer alan “koruma ve güvenlik amiri,”, “koruma ve güvenlik şefi,” ile “şef,” ibareleri yürürlükten
kaldırılmış, (f) bendinin iki numaralı alt bendinde yer alan “avukat,” ibaresi yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı) bendi
eklenmiştir.

“ı) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;
1) 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arama ve Kurtarma

Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte aranan
şartları taşıyor olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci cümle-
sinde yer alan “taşımayan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Görevde yükselme ya-
zılı sınav konuları ve puan ağırlıkları” şeklinde ve ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer
alan “yetmiş” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sözlü
sınava tabi unvanlar için; yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer
alan “Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formuna” ibaresi “Sözlü Sınav Değer-
lendirme Formuna” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “Unvan değişikliği sınavı;” ibaresi “Unvan değişikliği yazılı
sınavı;” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “yazılı olarak tek aşamada” ibaresi yürür-
lükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkra olarak aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(4) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar

başarılı sayılır.”

“(6) Unvan değişikliği sözlü sınavında 14 üncü madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak üzere en

yüksek puan alan adaydan başlanarak her unvan için ayrı ayrı olmak üzere tespit edilir ve başarı

listesi, Başkanlık merkez teşkilatı ile il valiliklerince resmi internet sitelerinde ilan edilerek

duyurulur.” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Gö-

revde yükselme suretiyle yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı sınav yapılan unvanlar için sözlü

sınav sonuçlarına itirazlar ise;” ibaresi “Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar ise;” şeklinde değiş-

tirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Gö-

revde yükselme sınavına” ibaresi “Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına” şeklinde

değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır. 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Ek-1’in başlığı “SÖZLÜ SINAV

DEĞERLENDİRME FORMU” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının

bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN 17 NCİ MADDESİNİN 

UYGULANMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç     

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Ka-

çakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin

Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili usul ve esas-

ları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/4/2015 29342
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına

Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yo-

luyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili olarak anlaşma kap-

samı dâhilindeki bir suçun tespit edilmesi durumunda yapılacak müdahale işlemlerini kapsar.

Dayanak   

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/2/2011 tarihli ve 6164 sayılı Uyuşturucu ve Psi-

kotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin

Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının Onaylan-

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna, 22/11/1995 tarihli ve 4136 sayılı Uyuşturucu ve

Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna ve 16/7/2012 tarihli ve 2012/3403 sayılı Bakanlar Kurulu

kararı ile yürürlüğe konulan Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleş-

miş Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan

Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Anlaşma: Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Mil-

letler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçak-

çılıkla Mücadele Anlaşmasını,

b) Gemi: Bir tekne veya hoverkraftlar ve su altına dalabilen araçlar da dâhil olmak

üzere yüzebilen her türlü aracı,

c) İlgili kurum: Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Adalet Bakanlığının iş birliğine ve eş-

güdümüne ihtiyaç duyabileceği kamu kurum ve kuruluşlarını,      

ç) Kanun: 6164 sayılı Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Bir-

leşmiş Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Ya-

pılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanu-

nu,

d) Kapsam dâhilinde olan suç: Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Kar-

şı Birleşmiş Milletler Viyana Sözleşmesinin 3 üncü maddesinin birinci paragrafında tanımlanan

türde uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığı suçunu,

e) Milliyetsiz gemi: Uluslararası hukuk çerçevesinde milliyetsiz olarak kabul edilen

gemiyi,

f) Müdahil devlet: Anlaşmaya taraf bir devletin bayrağını veya kaydını gösteren ema-

releri taşıyan bir gemiye ilişkin olarak bu Yönetmelik çerçevesinde işlem gerçekleştirmek için

söz konusu diğer taraf devletten izin talebinde bulunmuş veya bulunmayı öngören bir taraf

devleti,

g) Öncelikli yargılama yetkisi: Kapsam dâhilindeki bir suç konusunda bir başka devlet

ile aynı anda yargılama yetkisine sahip bir bayrak devletinin söz konusu suça ilişkin olarak di-

ğer devletin yargılama yetkisini dışlayacak şekilde kendi yargılama yetkisini öncelikli olarak

kullanmasını,
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ğ) Yetkili makam: İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığını ve Adalet Bakanlı-

ğını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzin İşlemleri, İşlemin İcrası, Tayin Edilen Yetkili Makamlar 

Arasındaki İletişim ve Yardımlaşma

Genel ilkeler

MADDE 5 – (1) Anlaşmanın hiçbir hükmü, ulusal hukukta uygulanan bir suçtan iki

kere yargılama olmaz ilkesine halel getirecek şekilde yorumlanamaz.

(2) Anlaşmanın hiçbir hükmü uyarınca, savaş gemilerinin ve ticari amaçlar dışında kul-

lanılan diğer devlet gemilerinin bağışıklıklarına halel getirilemez.

Müdahil devletin izin talebine ilişkin yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) Türkiye Cumhuriyeti bayrağını taşıyan, kaydını gösteren ya da milli-

yetini işaret eden herhangi bir başka emareye sahip geminin kapsam dâhilinde olan suçun iş-

lenmesine iştirak etmesi veya bu amaçla kullanılmasından makul sebeplerle şüphe duyulması

halinde, söz konusu müdahil devlet gemiyi herhangi bir tarafın karasularının dışında durdurarak

gemiye çıkmak için Türkiye Cumhuriyetinden izin talebinde bulunur.

(2) Taraflar arasında kapsam dâhilinde işlenen suçlarla ilgili olarak bilgi değişimi sağ-

lamak amacıyla kurulan iletişim kanalı üzerinden gelen izin talebine ilişkin yapılacak işlemler

aşağıda belirtilmiştir:

a) Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılan bir izin talebini aldığını vakit geçirmeksizin

teyit edip, kararını mümkün olan en kısa sürede ve imkânlar ölçüsünde talebin alınmasını takip

eden dört saat içinde iletir.

b) Yapılan talep doğrultusunda gerekli izin verildikten sonra müdahil devletin aşağıdaki

işlemleri gerçekleştirebileceği göz önünde bulundurulur:

1) Gemiyi durdurmak ve gemiye çıkmak.

2) Gemiyi ve gemide bulunan şahısları etkin bir biçimde kontrol altına almak.

3) Kapsam dâhilinde olan bir suçun işlenip işlenmediğinin tespit edilmesi ve buna iliş-

kin delillerin güvenliğinin sağlanması.

4) Gemiyi ve gemi üzerinde bulunan herhangi bir şahsı müdahil devlet ülkesine götür-

mek ve gemiyi ilave soruşturma için burada alıkoymak.

5) Yük de dâhil olmak üzere gemiyi ve üzerindeki herkesi ve her şeyi aramak.

6) Tüm konteynerleri açmak veya açılmasını talep etmek ve gemi üzerindeki her şeyden

numune alarak tahlil etmek.

7) Gemide bulunan herhangi bir şahıstan kendisine veya gemi üzerindeki herhangi bir

şeye ilişkin bilgi vermesini talep etmek.

8) Gemiye, gemide bulunan şahıslara ya da malzemelere ilişkin belge, kitap veya ka-

yıtların ibraz edilmesini talep etmek ve yetkili makamların ibrazını isteme hakkına sahip olduğu

herhangi bir şeyin fotoğraf veya kopyalarını almak.

9) Gemide ortaya çıkarılan herhangi bir delile veya malzemeye el koymak, bunların

emniyetini sağlamak ve koruma altına almak.
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(3) Türkiye Cumhuriyetinin izni olmaksızın Anlaşmaya istinaden açık denizde gemiye

müdahale edilemez.

Türkiye’nin müdahil devlet olarak izin talebine ilişkin yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığı; taraf devletin bayrağını taşıyan, kaydını

gösteren ya da milliyetini işaret eden herhangi bir başka emareye sahip geminin herhangi bir

tarafın karasuları dışında kapsam dâhilinde olan suçu işlemesi veya bu amaçla kullanıldığından

makul sebeplerle şüphe duyması halinde; 

a) Gemiyi durdurmak ve gemiye çıkmak,

b) Gemiyi ve gemide bulunan şahısları etkin bir biçimde kontrol altına almak,

c) Kapsam dâhilinde olan bir suçun işlenip işlenmediğini tespit etmek ve buna ilişkin

delillerin güvenliğini sağlamak,

ç) Gemiyi ve gemi üzerinde bulunan herhangi bir şahsı gözetim altına almak ve gemiyi

ilave soruşturma için alıkoymak,

d) Yük de dâhil olmak üzere gemiyi ve üzerindeki herkesi ve her şeyi aramak,

e) Tüm konteynerleri açmak veya açılmasını talep etmek ve uygun olarak gemi üzerin-

deki her şeyden numune alarak tahlil etmek veya akredite laboratuvarlarında tahlil ettirmek,

f) Gemide bulunan herhangi bir şahıstan kendisine veya gemi üzerindeki herhangi bir

şeye ilişkin bilgi vermesini talep etmek,

g) Gemiye, gemide bulunan şahıslara ya da malzemelere ilişkin belge, kitap veya ka-

yıtların ibraz edilmesini talep etmek ve yetkili makamların ibrazını isteme hakkına sahip olduğu

herhangi bir şeyin fotoğraf veya kopyalarını almak,

ğ) Gemide ortaya çıkarılan herhangi bir delile veya malzemeye el koymak, bunların

emniyetini sağlamak ve koruma altına almak,

için bayrak devletinden izin talebinde bulunur. Türkiye Cumhuriyeti adına bu talep, Sa-

hil Güvenlik Komutanlığınca ulusal ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yetkiler çerçevesinde

gerçekleştirilir.

(2) Bayrak devletinin izni olmaksızın Anlaşmaya istinaden açık denizde gemiye mü-

dahale edilemez.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemler; sadece Türkiye Cumhuriyeti dev-

letine ait Sahil Güvenlik gemileri, savaş gemileri, askeri uçaklar veya devlet hizmetinde ol-

duklarının ve bu amaçla yetkilendirildiklerinin işaretlerini açık ve tespit edilebilir bir biçimde

taşıyan diğer gemi ve uçaklarca yerine getirilir.

(4) Gemi, kapsam dâhilinde olan suçlara dair soruşturmanın tamamlanması için mutlak

surette gerekli olan süreden daha fazla alıkonulamaz. Kapsam dâhilinde olan herhangi bir suçla

ilgisi bulunduğundan şüphelenilmeyen şahıslar ile kanıt olarak ihtiyaç duyulmayan malzemeler

serbest bırakılır.

(5) Anlaşma uyarınca üzerine çıkılan bir geminin kaptanı, gemiye çıkıldığını bildirmek

amacıyla bayrak devleti makamları ile gemi sahipleri veya işletmecileriyle temas kurma hak-

kına sahip olur. Ancak Türkiye Cumhuriyeti devletine ait Sahil Güvenlik gemileri, savaş ge-
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mileri, askeri uçaklar veya devlet hizmetinde olduklarının ve bu amaçla yetkilendirildiklerinin

işaretlerini açık ve tespit edilebilir bir biçimde taşıyan diğer gemi ve uçaklar, böyle bir temasın,

kapsam dâhilinde olan bir suça ilişkin soruşturmaları engelleyeceğine makul sebeplerle kanaat

getirirlerse, gemi sahipleri veya işletmecileriyle temas engellenebilir veya geciktirebilir.

(6) Gemiye veya gemi üzerinde ateşli silah kullanımına karşı, gemi üzerindeki herhangi

bir şahsın ölümü veya yaralanması, şahısların tutuklanması veya geminin alıkonulması veya

her iki işlemin birden yapılması durumunda bu tedbirler vakit geçirilmeksizin mümkün olan

en kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bayrak devletine bildirilir.

(7) Türkiye Cumhuriyeti devletine ait Sahil Güvenlik gemileri, savaş gemileri, askeri

uçaklar veya devlet hizmetinde olduklarının ve bu amaçla yetkilendirildiklerinin işaretlerini

açık ve tespit edilebilir bir biçimde taşıyan diğer gemiler ve uçaklarında görev alan bir kamu

görevlisi, görevin ifası sırasında gerçekleştirilen herhangi bir işlemden dolayı bu işleminin bir

suça sebebiyet vermesi durumunda söz konusu suçu oluşturan unsurların müdahil devletin

yetki alanı içinde işlenmiş olduğu değerlendirilerek Türk makamlarınca kovuşturmaya uğra-

yacaktır.

(8) Bayrak devletinde açılan herhangi bir kovuşturmada gerçekleştirilen işlemlere iliş-

kin olarak Sahil Güvenlik Komutanlığının bir görevlisine karşı işlenen suçlar, bayrak devletinin

bir görevlisine karşı işlenmiş olduğu anlayışıyla muamele görecektir. 

(9) Sahil Güvenlik Komutanlığı bayrak devletinden izin talebinde bulunurken Adalet

Bakanlığıda,  müdahalesini, Anlaşmanın 15 inci madde hükümleri gereğince bayrak devletine

teslim edilen ve burada ilgili bir suçtan dolayı hüküm giyen Türk uyruğundaki şahısların, ce-

zalarını çekmek üzere Türkiye’ye nakledilme imkânına sahip olmaları şartına bağlanması ko-

nusunda gerekli tedbirleri alır.

Milliyetsiz gemiler ile ilgili yapılacak işlemler

MADDE 8 – (1) Milliyetsiz olan ya da uluslararası hukuk çerçevesinde milliyetsiz ola-

rak kabul edilen geminin kapsam dâhilindeki suçun işlenmesine iştirak etmesinden veya bu

amaçla kullanılmasından makul sebeplerle şüphe duyulması halinde Türkiye Cumhuriyeti adına

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, durumdan en yakın biçimde etkilendiği görülen An-

laşmaya taraf devletler haberdar edilir, yardım talep edilebilir, gemiye veya gemideki herhangi

bir şahsa ilişkin olarak gerçekleştirilen herhangi bir işlemin sonuçları bilgi sağlayan veya yar-

dım talebinde bulunan tarafa mümkün olan en kısa sürede bildirilir.

Yardım talebi

MADDE 9 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk bayrağı taşıyan bir geminin, kapsam

dâhilinde olan suçun işlenmesine iştirak etmesi veya bu amaçla kullanılmasından makul se-

beplerle şüphe duyması halinde, söz konusu geminin suç işlemesini önlemek maksadıyla diğer

taraf devletten yardım talep edebilir. Taraf devletlerden herhangi birisinin Türkiye Cumhuri-

yetinden yardım talebinde bulunması durumunda mevcut imkânlar doğrultusunda yardımda

bulunulur. Yardımın kapsamı ve boyutu Türkiye Cumhuriyeti adına Sahil Güvenlik Komutan-

lığı koordinesinde yürütülür.   
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(2) Türkiye Cumhuriyeti talebini iletirken, diğer hususlar meyanında, talepte bulunulan

tarafı, Anlaşmada zikredilen işlemlerin tümünü veya bazılarını, konulabilecek herhangi bir şart

veya sınırlandırmaya tabi olarak gerçekleştirilmesi konusunda yetkilendirebilir.

(3) Talepte bulunulan devlet, Türkiye Cumhuriyetinin, bu Yönetmeliğin 9 uncu mad-

desinin ikinci fıkrası uyarınca kendisine verdiği yetki doğrultusunda hareket etmeyi kabul ettiği

takdirde, Anlaşma hükümlerinin sırasıyla bayrak devletine ve müdahil devlete tanıdığı hak ve

yükümlülükler uygulanır.

Tayin edilen yetkili makamlar ve ilgili kurumlar arasındaki iletişim

MADDE 10 – (1) Alınan/alınacak kararların en kısa sürede iletilmesini sağlamak ama-

cıyla; gereken işlemleri yapmak üzere bu Yönetmelikte yetkili ve ilgili olarak belirtilen ma-

kam/kurumların yedi gün yirmi dört saat esasına göre görev yapacak irtibat numaralarının pay-

laşılması ve güncel tutulması sağlanır. Bu yetkililere ilişkin bilgilerde sonradan meydana ge-

lecek herhangi bir değişiklik mümkün olan en kısa sürede öncelikle Sahil Güvenlik Komutan-

lığı olmak üzere bu Yönetmelikte zikredilen yetkili makamlar ile ilgili kurumlara bildirilir.

(2) Yetkili makamlar ve ilgili kurumlar bu Yönetmelikte yer alan hususlara ilişkin bir-

birleriyle doğrudan temas kurabilir.

(3) Taraf devletler ile gerçekleştirilecek tüm temaslar yazılı olup telefaks ve elektronik

posta gibi iletişim araçları da kullanılabilir. Taraf devletlerden alınan talep, bildirim ve ilave

belgelerin Türkçe, İngilizce veya Fransızca olarak veya bu dillerden birinde tercümesiyle bir-

likte olmasına dikkat edilir; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından taraf devletlerin temas nok-

taları bu konuda bilgilendirilir.

(4) Sahil Güvenlik Komutanlığı bilgi istediğinde yetkili makamlar ile ilgili kurumların

temas noktaları en geç dört saat içinde görüş verir. Gelen görüşler dikkate alınarak yetkili ma-

kamlar tarafından taraf devlete gönderilecek nihai karar/görüş oluşturulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yargılama Yetkisinin Kullanılmasına, Uluslararası İş Birliğine ve 

Usule İlişkin Kurallar

Yargılama yetkisinin kullanılması

MADDE 11 – (1) Müdahil devlet tarafından kapsam dâhilinde olan suçlara yönelik

Türk bayraklı gemilere uygulanan işlemler sonucunda; bayrak devleti olarak Anlaşmanın

14 üncü maddesi çerçevesinde öncelikli yargılama yetkisinin kullanılması için Adalet Bakanlığı

gerekli olabilecek tedbirleri alır ve öncelikli yargılama yetkisini kullanma isteğini müdahil

devlete en kısa sürede ve en geç Anlaşmanın 10 uncu maddesi ve delillere ilişkin özetin alın-

masını takip eden on dört gün içinde iletir. Aksi takdirde Anlaşma gereğince öncelikli yargılama

yetkisi hakkından feragat etmiş sayılır. Öncelikli yargılama yetkisi kullanılması halinde Adalet

Bakanlığı tarafından gerektiğinde gözaltına alınan şahısların ve geminin teslimini talep etmek

yerine derhal serbest bırakılması istenebilir.
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(2) Müdahil devlet olarak işlemler uygulandığında:

a) Geminin bayrak devleti tarafından öncelikli yargılama yetkisinin kullanılacağının

bildirilmesi halinde soruşturma ve yargılama işlemleri askıya alınır; işlem yapılan gemi ve yü-

kü, yakalanan şahıslar, toplanan bilgi ve deliller Adalet Bakanlığı tarafından alınacak tedbirler

çerçevesinde bayrak devleti yetkililerine teslim edilir.

b) Bayrak devletinin gözaltına alınan şahıs/şahıslar ve/veya geminin teslim edilmesi

yerine serbest bırakılmasını talep etmesi durumunda gözaltına alınan şahıs/şahıslar ve/veya

gemi zaman geçirilmeksizin serbest bırakılır.

c) Elde edilen bilgi ve deliller kapsam dâhilinde olan suçlara ilişkin soruşturma ve ko-

vuşturmadan başka soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde kullanılamaz.

Uluslararası iş birliği 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin ifasında yapılan herhangi bir işlem, uluslararası

deniz hukuku uyarınca diğer kıyı devletlerinin haklarına ve yükümlülüklerine ve yetkilerinin

icrasına müdahalede bulunmamalı veya bunları etkilememelidir.

Gemi sahipleri ve kaptanlarına bilgi

MADDE 13 – (1) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, gemi sahipleri ve

kaptanlarına, kara suları dışında bulunan gemilere Anlaşmada belirtilen maksatlarla çıkma yet-

kisinin Anlaşmaya taraf devletlere verilebileceğini ve bu yetkiyi kullanmak üzere gemiye çıkan

müdahil devletin yetkililerinin talimatlarına uyma mecburiyetinde olduklarını bildirmek üzere

gerekli önlemleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Masraflar ve zararlar

MADDE 14 – (1) Anlaşma uyarınca öncelikli yargılama yetkisini Türkiye Cumhuri-

yetinin kullanması halinde geminin geri getirilmesi ve şüpheli şahıslar ile delillerin nakledil-

mesine ilişkin masraflar bayrak devleti tarafından karşılanır. Müdahil devlete atfedilebilecek

ihmal veya diğer hatalar sonucu gerçek kişinin kayıp, zarar ve yaralanmaya; tüzel kişinin kayıp

ve zarara maruz kalması halinde müdahil devlet bunun için tazminat ödemekle yükümlüdür.

(2) Kapsam dâhilinde olan suçlara yönelik gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşan

masraf ve zararlar hazine bütçesinden karşılanır.

(3) Bu anlaşma hükümleri çerçevesinde haklı kılınamayacak bir işlemin gerçekleştiril-

mesi halinde, müdahil devlet meydana gelecek herhangi bir kayıp, zarar veya yaralanma için

tazminat ödemekle yükümlü olur. Müdahil devlet ayrıca, şüphelerin mesnetsiz olduğunun an-

laşılması ve çıkılan geminin, işletmecinin veya mürettebatın bu şüpheleri haklı gösterecek bir

fiilde bulunmadıklarının tespit edilmesi veya bu işlemlerden dolayı zarar gördüklerinin ispat

edilmesi halinde oluşan herhangi bir kayıp, zarar veya yaralanmalar için tazminat ödemekle

yükümlü olur.

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı yürütür.

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 
ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

bağlı İstanbul Devlet Konservatuvarı hariç, fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokul-
larında yürütülen, ön lisans ve lisans öğretimi ile bu süreçte uygulanacak ölçme ve değerlen-
dirmeye ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı İstanbul Devlet
Konservatuvarı haricindeki fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yürütülen,
ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ön lisans
ve lisans öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma, izin, aka-
demik danışmanlık, kayıt silme, ayrılma ve diğer işlemlere ilişkin hükümleri kapsar.

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) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki dönemlerin başlama ve bitiş tarihleri

ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli etkinliklere ait tarihleri içeren çizelgeyi,
b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi çerçevesinde hesaplanan ve yıllık aka-

demik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren krediyi,
c) Birim: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve mes-

lek yüksekokullarını,
ç) ÇAP: Çift Ana Dal Programını,
d) Danışman: Öğrencilere, öğretim ve ders alma işlemleri gibi Üniversite öğretim prog-

ramlarıyla ilgili sorunlar konusunda yardımcı olmak amacıyla görevlendirilmiş öğretim ele-
manını,

e) Değişim programı: Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yük-
seköğretim kurumları ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında yapılan değişim
programlarını,

f) Dekan: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
g) DNO: Dönem akademik not ortalamasını,
ğ) GNO: Genel akademik not ortalamasını,
h) İlgili kurul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte

kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksek-
okulu kurulunu,

ı) İlgili yönetim kurulu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakültelerde
fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokul-
larında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
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i) Müdür: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı yüksekokul veya meslek
yüksekokulu müdürünü,

j) Öğrenci işleri birimi: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu program-
larında kayıtlı öğrencilere ilişkin işlemlerin yürütüldüğü, ilgili dekan veya müdüre bağlı öğrenci
işleri birimini,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 
l) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu, 
n) Üniversite (MSGSÜ): Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,
o) Üniversite Yönetim Kurulu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim Ku-

rulunu,
ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kabul ve Kayıt Esasları ve İlişik Kesme

Öğrenci kabulü
MADDE 4 – (1) Üniversiteye bağlı ön lisans ve lisans düzeyindeki öğretim program-

larına, programların özelliklerine göre aşağıdaki koşullardan birini sağlamaları hâlinde öğrenci
kabul edilir:

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmiş olmak.
b) Ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen öğretim programlarında Se-

nato tarafından belirlenen koşulları yerine getirerek, açılan sınavlarda başarılı olmak.
c) Yatay ve dikey geçişlerle ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan koşulları yerine ge-

tirmiş olmak.
ç) Üniversite içi programlar arası geçişlerle ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan ko-

şulları yerine getirmiş olmak.
(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan

öğrencilerin, fakülte ve bölümlere 2547 sayılı Kanun  uyarınca kesin kayıt yaptırabilmesi için
YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslarda yer alan koşulları taşıması ve başka bir yük-
seköğretim kurumunun örgün ön lisans ve lisans programında kayıtlı olmaması gerekir.

(3) Üniversitenin yurt dışındaki bir üniversite ile ortak düzenleyeceği programlara ait
öğrencilerin kayıt işlemleri; 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim
Programlarına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararlarına göre
yürütülür.

Öğrenci kontenjanları ve niteliklerinin belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Öğrenci alınacak öğretim programlarının kontenjanları; ilgili yönetim

kurulunun görüşü alınarak, Senatonun kararı ile YÖK tarafından belirlenir.
(2) Ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen öğretim programlarının

özelliklerine göre açılacak özel yetenek sınavlarının; niteliği, yürütülmesi, yapılması, değer-
lendirilmesi ve sonuçlarının ilanına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kayıt işlemleri ve kesin kayıt
MADDE 6 – (1) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM ve Senato tarafından belirlenen belgeler

ve esaslara göre yapılır. Özel yetenek isteyen dallarda, ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği
belgeler dışında da belge isteyebilir.
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(2) Ön lisans veya lisans programlarına yerleştirilen veya özel yetenek sınavları sonuç-
larına göre kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde
öğrenci işleri birimi tarafından yapılır.

(3) Öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini kendileri yaparlar. Öğrenciler Senatonun belir-
lediği istisnai durumlarda belirledikleri vekillerince de kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı kabul edilir. Askerlik ve adli sicil kaydına ilişkin
durumları hakkında ise öğrenci adaylarının beyanına dayanılarak işlem yapılır. 

(5) Öğrenciler YÖK tarafından belirlenen internet adresinden elektronik olarak kayıt
yaptırabilirler. Ancak kayıt için istenen belgelerin asıllarının, öğretim dönemi başında öğrenci
işleri birimine teslim edilmesi gerekir.

(6) Akademik takvimde belirlenen ve duyurulan süre içinde kesin kaydını yaptırmayan
adaylar öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış
olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları
döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler
geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. 

E-posta adresi
MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Üniversitenin Bilgi

İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya ilgili birimlerdeki
eğitim-öğretim ile ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır. 

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür. Bu
e-posta adresine gönderilen duyurular öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin e-posta
adresleri iptal edilir.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 8 – (1) Her türlü bildirim, Üniversiteye kayıt anında bildirdiği adrese veya

kayıt esnasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak veya Üniversitenin
internet sitesinde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. 

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri hâlde, bunu kay-
dettirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, Üniversitede mevcut
adreslerine bildirimin yapılması hâlinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Öğrenci kimlik kartı
MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Rektörlük tarafından

Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kar-
tında öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik
kartları geri alınır ve dosyalarında saklanır.

(3) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, başvurusu üzerine öğrenciye Senato tarafın-
dan belirlenen esaslara göre yeniden kimlik kartı verilir.

Yatay, dikey, kurum içi ve kurum dışı geçişler
MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı öğretim programlarına, yurt içinde veya yurt dı-

şındaki diğer üniversitelerin eşdeğer öğretim programlarını izleyen öğrencilerin yapacağı yatay
geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile YÖK
ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. 
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(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversitenin özel yetenek sınavları ile öğrenci
kabul eden bölümleri haricindeki diğer lisans programlarına dikey geçişleri, Senato kararı ile
belirlenen kontenjanlar dahilinde ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(3) Yatay ve dikey geçişlere ait kontenjanlar ve intibak koşulları ilgili programların ya-
zılı önerilerine dayanılarak ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

(4) Yatay geçişlerde alınacak öğrencilere ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belir-
lenir.

(5) Kurum içi programlar arasında yapılan geçişler ve bu geçişlere ilişkin hususlar ilgili
kurulca hazırlanan ve Senatoca onaylanan esaslara göre yapılır.

Özel öğrenci 
MADDE 11 – (1) Özel öğrenciler, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin ön

lisans/lisans programlarına kayıtlı öğrencisi iken MSGSÜ’nün aynı düzeydeki ön lisans/lisans
programlarından ders almak isteyen öğrenciler ile MSGSÜ’ye bağlı birimlerin ön lisans/lisans
programlarına kayıtlı olup diğer bir üniversitenin aynı düzeydeki ön lisans/lisans programla-
rından ders almak isteyen öğrencilerdir.

(2) MSGSÜ’ye bağlı birimlerin ön lisans/lisans programlarından mezun olan öğrenciler
de özel öğrenci statüsünde ders alabilir.

(3) Özel öğrencilerin sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine ge-
tirmeleri beklenir. Özel öğrenciler bir dönemde en çok iki ders alabilir. Özel öğrencilere dip-
loma veya unvan verilmez ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(4) MSGSÜ’ye bağlı birimlerin ön lisans/lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler,
atölye ve proje gibi uygulamalı dersleri ve diploma çalışmasını başka bir üniversitede özel öğ-
renci statüsünde alamazlar.

(5) Özel öğrencilerin başvurma, seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri
ile MSGSÜ dışından özel öğrenci statüsünde ders alacak öğrencilerden alınacak ders başına
öğrenim katkı ücretleri; ilgili mevzuat ve birimlerin önerileri doğrultusunda hazırlanan ve Se-
nato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.

Konuk öğrenci
MADDE 12 – (1) Konuk öğrenci, ulusal veya uluslararası öğrenci değişim programları

veya yurt içi ya da yurt dışındaki diğer üniversiteler arası protokoller kapsamında, yurt içi veya
yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversiteye belli bir dönem öğretim görmek
için gelen veya Üniversiteden belli bir dönem öğretim görmek için yurt içi veya yurt dışındaki
başka bir yükseköğretim kurumuna giden öğrencidir.

(2) Değişim programlarındaki anlaşmalar uyarınca yurt dışındaki bir yükseköğretim
kurumundan Üniversiteye belli bir dönem staj görmek için gelen veya Üniversiteden belli bir
dönem staj görmek için yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumuna veya staj ile ilgili
bir kuruma giden öğrenciler de konuk öğrenci statüsünde değerlendirilir.

(3) Konuk öğrenciler ile ilgili esaslar; ilgili mevzuat ve YÖK tarafından belirlenen il-
keler doğrultusunda Senatoca belirlenir.

Engelli öğrenciler
MADDE 13 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan

engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak
engelli olması nedeniyle öğrencinin, herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük
çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güç-
lüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin
dersi alması sağlanır. Öğrencinin dersin gereklerini yapılan uyarlamalara rağmen yerine geti-
rememesi halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.
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(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek
zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için dersi ve-
ren öğretim elemanının onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip öğrenciye uygun hale
getirilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ve
yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.

Danışmanlar
MADDE 14 – (1) Öğrencilere, Üniversiteye kayıt yaptırmalarından itibaren bir ay içe-

risinde ilgili bölüm başkanlığı tarafından, ilgili bölümün kadrolu öğretim üyeleri arasından bir
akademik danışman görevlendirilir. Zorunlu durumlarda ilgili kurulun onayı ile doktora veya
sanatta yeterlik unvanına sahip kadrolu öğretim elemanları arasından da danışman atanabilir.

(2) Danışmanlar; öğrencinin öğretimi süresince, her dönem alacağı derslerin belirlen-
mesinde ve öğrenci ile ilgili diğer akademik konularda rehberlik yapmakla yükümlüdürler.

(3) Danışmanların görev ve sorumlulukları ilgili mevzuat hükümlerine göre birimin
önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslar ile düzenlenir.

(4) Danışmanlık ve rehberlik süreçlerinin eksiksiz yürütülmesinden ilgili bölüm baş-
kanları sorumludur.

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Öğrenci; her dönem başında akademik takvimde belirlenen süreler

içinde, ilgili mevzuat çerçevesinde öğrenim ücretini/katkı payını yatırır ve kayıt yenileme iş-
lemini yapar. Gerekli hâllerde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bu sürelerde değişiklik
yapılabilir.

(2) Mazeretleri ekonomik nedenler ya da eğitime devam etmesine engel bir sağlık so-
runu olan ve bunu belgeleyebilen ve bu mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler
hariç, süresi içinde öğrenim ücretini/katkı payını yatırmayan ve kayıt yenileme işlemini ta-
mamlamayan öğrenci o dönemde ders alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt
yenilenmeyen dönem, öğretim süresinden sayılır. 

(3) Öğrenci değişim programlarına katılan ve ilgili dönemde başka bir yükseköğretim
kurumunda bulunan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirlenen süre-
lerin dışında da ilgili kurulun kararı ile yapılabilir. 

(4) Kayıt yenileme işlemleri öğrenci otomasyon programı ile düzenlenir. Öğrenci, oto-
masyon programında kayıt yenileme işlemlerini, internet üzerinden ve akademik takvimde be-
lirtilen süreler içerisinde yapar. 

(5) Kayıt yenileme işleminin tamamlanması için akademik takvimde belirtilen süreler
içerisinde öğrenci danışmanı tarafından kayıt işlemlerinin onaylanması gerekir.

(6) Kayıt yenileme için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya yanlış ve eksik
beyanda bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir; haklarında, 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre işlem yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 16 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine ve diğer ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. 

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı
ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik
haklarından yararlanamaz.
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(3) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları dönemin eği-
tim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun
olanların o dönemle ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez. Ancak öğ-
renci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan
katkı kredisi çıkıp, katkı payı ödemesi yapılan öğrencilerin ödedikleri katkı payı ücretleri iade
edilir. 

(4) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.

(5) Disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrenciler katkı paylarını ödemek
zorundadır. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dö-
nemlerde kayıt yaptırmaları hâlinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı
payı ve öğrenim ücretini ödemez.

İzinler ve kayıt dondurma 
MADDE 17 – (1) İzin, ilgili birimin onayı ile öğrencilerin geçici bir süre için kayıtlı

oldukları programa/programlara ara vermeleridir. İzin başvurusu yapmak için başvuru tarihinde
öğrencinin kayıtlı veya izinli ise izinli olma halinin devam ediyor olması zorunludur. İzinli öğ-
rencilerin tüm hakları saklı tutulur. Hazırlanan belgelerde öğrencilerin izinli oldukları belirtilir.
İlgili kurul kararı ve YÖK tarafından tespit edilen haklı ve geçerli nedenler ile öğrenciye bir
defada en çok iki dönem süre olmak üzere, toplamda normal öğretim süresinin en çok yarısı
kadar izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğretimine devam edemez ve izinli olduğu dönemi
izleyen sınav dönemindeki, dönem sonu sınavlarına giremez.

(2) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması
gibi önceden öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle dönem süresi içinde de izin verilebilir.
Belirtilen nedenlerin sınav döneminde ortaya çıkması hâlinde, aynı usulle işlem yapılır. Dönem
içinde izin verilmesi hâlinde, öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır.

(3) İzin için öğrencinin, olayın vuku bulmasından itibaren en geç otuz gün içinde, bağlı
bulunduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna başvurması ve olayı gerekli belgelerle
kanıtlaması zorunludur.

(4) Dönem içinde izin verilmesi hâlinde, öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır.
Ekonomik nedenler ve ilgili kurulca kabul edilebilecek diğer nedenlerle izin, ancak dönem ba-
şında verilebilir. Bu durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenme-
sinin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonraki otuz gün içinde yapılması zorunludur. Ani hastalık
ve beklenmedik hâller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konul-
maz.

(5) Öğrenci, izninin bitiminde, izne ayrıldığı öğretim döneminden başlayarak öğrenci-
liğe devam eder.

(6) YÖK tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler ile Senatoda onaylanan diğer
nedenlere dayalı izinler, kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.

(7) Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı
aşan ve bu durumunu bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendiren öğren-
cilerden, öğretimlerine devam etmek istedikleri takdirde, tedavi görerek sağlıklı olduklarına
dair yeni bir sağlık raporu almaları istenir. Bu rapor, ilgili kurulca incelendikten sonra, öğren-
cinin öğretimine devam edip edemeyeceğine karar verilir.
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Özel izin
MADDE 18 – (1) Öğretim dönemi içinde; belirli bir süre atölye çalışması, sergi, konser,

sempozyum, konferans, spor, festival gibi sosyal gelişimine ve öğretimine katkısı olacak Üni-
versite dışı etkinliklere katılmak üzere ilgili yönetim kurulu kararıyla izin verilen ve katıldık-
larını belgeleyen öğrencilerin devamları, izin süresi öğretim süresinden düşüldükten sonra
kalan süre üzerinden değerlendirilir. Bu öğrencilerin sınav, ödev teslim ve benzeri hakları saklı
tutulur. 

(2) Dönem sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı kazandıkları hâlde özel izinli olarak
Üniversite dışındaki bir etkinliğe katıldıkları için dönem sonu ve bütünleme sınavına giremeyen
öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabulü durumunda bu öğrencilerin dönem
sonu ve bütünleme sınavı veya dönem sonu ve bütünleme sınavı yerine geçecek ödev teslimi
ve benzeri hakları kullanma zamanı ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

Kayıt sildirme/ilişik kesme
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerle öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararı

ile Üniversite ile ilişikleri kesilir:
a) Kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak.
b) Azami süresi içinde eğitimini tamamlayamamak.
c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çı-

karma cezası almak.
ç) Üniversiteye kayıt-kabul koşullarını yerine getirilmediği sonradan anlaşılmak veya

kayıt esnasında sunulan belgelerin veya verilen bilgilerin yanlış ya da eksik olduğu tespit edil-
miş olmak.

(2) Kesin kayıt ve/veya kayıt yenileme süreci tamamlanmadan kaydını sildiren öğren-
cinin o dönem için ilgili mevzuat çerçevesinde alınan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ilgili
yönetim kurulu kararı ile iade edilir. Daha önceki dönemlere ait ödenmiş olan öğrenci katkı
payı/öğrenim ücreti varsa bu miktar iade edilmez, yalnızca ortaöğretim diploması geri verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri
MADDE 20 – (1) Birimlerde öğretim gören öğrenciler, 2547 sayılı Kanunda öngörülen

ilke ve esaslara göre ön lisans ve lisans düzeyinde öğretim görürler.
(2) Üniversiteye bağlı yürütülen öğretim programlarındaki farklılıklar nedeni ile bu

Yönetmelik çerçevesinde, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile öğretim ve sınav
esasları belirlenebilir.

Ön lisans öğretim düzeyi
MADDE 21 – (1) Ön lisans; ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az dört yarıyıllık

programı kapsayan, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk ka-
demesini teşkil eden bir yükseköğretim düzeyidir.

(2) Bu öğretimi başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.
Lisans öğretim düzeyi
MADDE 22 – (1) Lisans; ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kap-

sayan bir yükseköğretim düzeyidir. 
(2) Bu öğretimi başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.
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Yan dal programı 

MADDE 23 – (1) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenlere kendi lisans
programına ek olarak bir yan dal programı izleme izni verilebilir. Yan dal programı, ayrı bir li-
sans programı değildir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye bir sertifika verilir.

(2) Yan dal programı açılması, hangi fakülte ve bölümler arasında yapılabileceği, yan
dal seçmek isteyen öğrencilerde aranacak şartlar, başarı ve kredi koşulları; ilgili bölüm/prog-
ramın gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Yan dal programlarıyla ilgili esaslar, ilgili kurul tarafından hazırlanır ve Senatoca
onaylanır.

Çift ana dal programı 

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları ön lisans programları ile diğer ön li-
sans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans prog-
ramları arasında çift ana dal programı açılabilir ve öğrencilerin kendi diploma programına ek
olarak çift ana dal programına kayıt olmasına ve ikinci bir diploma almasına izin verilebilir.

(2) ÇAP açılması, ilgili bölümün/programın gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve
Senatonun onayı ile kesinleşir. 

(3) ÇAP bu programda yer alan bölümlerin/programların iş birliği ile yürütülür.
(4) ÇAP ile ilgili esaslar, ilgili kurul tarafından hazırlanır ve Senatoca onaylanır.
Uluslararası ortak lisans programı

MADDE 25 – (1) Bölümler, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğ-
retim Programlarına Dair Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olmak kay-
dıyla, ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile yurt dışındaki
yükseköğretim kurumları ile ortak lisans programları açabilirler.

Öğrenci değişim programları

MADDE 26 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında ya-
pılan anlaşma ve ilgili mevzuat uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, iki dönemi
aşmamak kaydıyla, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir.

(2) Değişim programından yararlanıldığı sürede öğrencilerin Üniversitedeki kaydı de-
vam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim
kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili bölümün/programın önerisi ve
ilgili kurulun kararı ile kayıtlı olunan diploma programındaki yükümlülüklerin yerine sayıla-
bilir.

(4) Öğrencinin değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı
olduğu programın toplam kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

(5) Değişim programlarına başvuru koşulları, kabul şartları ve ders başarı notlarının
Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı ile ilgili esaslar, ilgili kurul tarafından ha-
zırlanır ve Senatoca onaylanır.

Öğretim dili

MADDE 27 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak, bölüm/program başkan-
lıklarının teklifi, ilgili kurul kararı ve Senato onayıyla, mesleğe yönelik yabancı dilde seçmeli
dersler açılabilir.
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Öğretim dönemleri

MADDE 28 – (1) Bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşur. Ders-
ler dönem olarak düzenlenir. 

(2) Güz ve bahar döneminin normal süresi en az on dört haftadır. Gerekli hâllerde bu
süre Senatoca değiştirilebilir. Ara sınavlar ve diğer dönem içi ölçme ve değerlendirme çalış-
maları bu süreler içindedir, ancak dönem sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışında tutu-
lur.

Yaz öğretimi

MADDE 29 – (1) Güz ve bahar dönemleri dışında, ilgili bölüm/programın gerekçeli
önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile yaz okulu açılabilir. 

(2) Yaz öğretimi uygulaması, 2/6/2005 tarihli ve 25833 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği
hükümlerine göre yürütülür.

(3) Yaz öğretimine katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır.
Akademik takvim 

MADDE 30 – (1) Akademik takvim, bir eğitim-öğretim yılındaki dönemlerin başlama
ve bitiş tarihleri ile kayıt, kayıt yenileme, katkı payı ödeme ve sınav tarihleri gibi önemli et-
kinliklere ait tarihleri içerir.

(2) Akademik takvim; birimlerin yazılı önerileri doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığınca hazırlanır, bir önceki öğretim yılı sona ermeden Senatonun kararı ile kesinleşir
ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(3) Akademik takvimin hazırlanma ve onay tarihi bir önceki akademik takvimde belir-
tilir.

Öğretim süresi

MADDE 31 – (1) Üniversitede ön lisans ve lisans düzeyinde öğretim gören öğrencilere,
bu öğretimlerini tamamlamak için tanınacak azami süreler; ön lisans programlarında dört yıl,
lisans programlarında yedi yıldır.

Ders başarısı

MADDE 32 – (1) Öğretim planlarında sırasıyla 60 AKTS, 120 AKTS ve 180 AKTS
değerinde dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler; sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf
öğrencisi olarak tanımlanır.

Öğrenci disiplin işleri

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğrenci işleri

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, devam, izin alma, ilişik kesme,
nakil yolu ile kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay, dikey ve kurum
içi geçişler, sınav, not ve benzeri işlemleri; kayıt oldukları birimler tarafından yapılır. Bu iş-
lemler, öğrenci işleri birimince yürütülür.

Öğretim planları 

MADDE 35 – (1) Üniversitenin öğretim programlarındaki öğretim faaliyetleri; ilgili
mevzuat ve bölüm ve programların gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senato tarafından
onaylanan öğretim planına göre yapılır.
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(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili bölümün/programın gerekçeli
önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile öğretim planlarına yeni ders konabilir veya
kaldırılabilir. İlgili kurul kararı ile öğretim planlarındaki dersler açık veya kapalı tutulabilir.
Ancak mevcut planlardaki derslerin kredileri, ders kodları, adları ve türü (zorunlu, seçmeli
veya serbest seçmeli) değiştirilemez. 

(3) Ortak zorunlu dersler, zorunlu dersler ve seçmeli dersler ve bu derslerin, eğer varsa
ön koşulları öğretim planlarında belirtilir.

(4) Öğretim planlarında alınması gerekli toplam kredinin en az %25’i seçmeli ve serbest
seçmeli derslerden oluşur.

(5) Senato tarafından belirlenen öğretim planları, izleyen öğretim döneminin başından
itibaren uygulamaya konulur.

Dersler
MADDE 36 – (1) Derslerin süresi dönemlik olarak düzenlenir. Bir ders; teori, atölye,

proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi bileşenlerin birinden ya da birden
fazlasından oluşabilir. Ders başarı notu bir ders için tek not ile belirtilir.

(2) Derslerin özellikleri göz önüne alınarak gruplandırılma şekilleri şunlardır:
a) Ortak zorunlu dersler.
b) Zorunlu dersler.
c) Seçmeli dersler.
ç) Serbest seçmeli dersler.
(3) Yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü

gösteren AKTS kredileri, ilgili bölümün/programın gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve
Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Bölümler, Üniversitenin diğer bölümlerinin yürüttükleri programlar için, bölümler
arası iş birliği çerçevesinde zorunlu ya da seçmeli ders açabilir, kendi programları için açtıkları
derslere bölüm dışı kontenjan belirleyebilir. Bölüm öğrencileri için seçmeli veya zorunlu olan
bir ders, bölüm dışı için serbest seçmeli ders olarak belirlenebilir.

(5) Dersler, diğer derslerden bir ya da birden fazlasının başarılmış ya da belirli bir kre-
dinin tamamlanmış olması gibi ön koşul veya koşullara bağlanabilir.

(6) Bölüm/program başkanlıklarınca düzenlenen haftalık ders programları fakülte de-
kanlıkları ve yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlükleri tarafından onaylanır, bölüm/prog-
ram başkanlıklarınca ilan edilir.

(7) Gerekli hâllerde ilgili bölüm/programın gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve
Senatonun onayı ile dersler, Üniversite binaları ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde
yapılabilir.

Ortak zorunlu dersler
MADDE 37 – (1) Ortak zorunlu dersler; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II; Türk

Dili I, II ve Yabancı Dil dersleridir.
(2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II; Türk Dili I, II derslerinden her biri 2 AKTS

olmak üzere iki dönem olarak programlanır ve uygulanır.
(3) Lisans programları için, yabancı dil dersleri 2 AKTS olmak üzere dört dönem olarak

programlanıp uygulanabileceği gibi, ilgili bölüm/programın gerekçeli önerisi, ilgili kurulun
kararı ve Üniversite senatosunun onayı ile 4 AKTS olmak üzere iki dönem olarak da program-
lanıp uygulanabilir.

Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111



(4) Ön lisans programları için, yabancı dil dersleri 2 AKTS olmak üzere iki dönem ola-
rak programlanır ve uygulanır.

Zorunlu dersler
MADDE 38 – (1) Zorunlu dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yü-

kümlü olduğu derslerdir.
(2) Öğretim planlarında, ortak zorunlu dersler hariç, ön lisans programları için en fazla

78 AKTS, lisans programlarında en fazla 164 AKTS değerinde zorunlu ders yer alır. 
(3) Zorunlu dersler öğretim programında belirlenen dönemde açılır. Ancak, diğer ders-

lerin ön koşulu olan ve başarısız olunması durumunda öğrencinin öğretim süresinin uzamasına
neden olan dersler, öğretim programında bir sakınca teşkil etmemesi hâlinde, ilgili hem güz
hem bahar hem de yaz dönemlerinde açılabilir.

(4) Zorunlu derslere kontenjan sınırlaması getirilemez. Ancak sınıf, atölye veya proje
atölyesi mevcudunun yüksek olduğu durumlarda, aynı kodlu ders birden fazla şube olarak açı-
labilir. Bu durumda, dersi alması zorunlu olan öğrenci sayısı göz önünde tutularak her bir şube
için kontenjan belirlenebilir.

(5) Birden fazla şube olarak açılan zorunlu derslerin, her bir şubesi farklı bir öğretim
elemanının sorumluluğunda yürütülebilir. Farklı şubelerdeki değerlendirmeler (sınav, ödev ve
benzeri) bölüm kurulu kararınca ortak veya ayrı yapılabilir.

Seçmeli dersler
MADDE 39 – (1) Seçmeli dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yü-

kümlü olmadığı, ancak ilgili formasyonun elde edilebilmesi için, öğrencinin uzmanlaşmak is-
tediği alana yönelik olan gerekli derslerdir.

(2) Öğrencilerin, ön lisans programları için en az 27 AKTS, lisans programlarında en
az 54 AKTS değerinde seçmeli ders alabilmeleri için programa kayıtlı öğrenci sayıları ve öğ-
rencilerin uzmanlaşma alanları göz önünde tutularak yeteri sayıda ders tanımlanır ve açılır. 

(3) Seçmeli derslerin kontenjanları ile açılma yeter sayıları, ilgili bölümün/programın
gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve akademik takvimde
belirtilen kayıt yenileme tarihinden önce ilan edilir.

(4) Seçmeli dersin özelliğine göre bölüm içi/bölüm dışı kontenjan belirlenebilir.
(5) Öğretim planlarının bütünlüğü açısından, öğrencilerin oluşturulan seçmeli ders kü-

meleri içinden belirli sayıda veya kredi toplamında dersi seçmeleri istenebilir.
(6) Birbirlerinin devamı olan seçmeli derslere ön koşul konulabilir.
(7) Bir grup olarak belirlenmiş seçmeli derslerden bir veya bir kaç tanesi, bir zorunlu

dersin ön koşulu olarak belirlenebilir.
(8) Bölümün/programın gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile

mesleğe yönelik yabancı dilde seçmeli dersler açılabilir.
Serbest seçmeli dersler 
MADDE 40 – (1) Serbest seçmeli dersler, öğrencilerin kendi gelişimlerine katkıda bu-

lunacağını düşündükleri, Üniversitenin herhangi bir biriminde bölüm dışı kontenjan verilerek
açılmış derslerdir. 

(2) Ön lisans programlarına kayıtlı her öğrenci, en az toplam 3 AKTS değerinde en az
bir; lisans programlarına kayıtlı her öğrenci, en az toplam 6 AKTS değerinde en az iki serbest
seçmeli ders seçmek zorundadır. 

(3) Serbest seçmeli dersler, bir programın öğretim planında yer alan ve program dışı
kontenjan tanımlanmış zorunlu ve seçmeli dersler olabileceği gibi, sadece serbest seçmeli ders
olarak tasarlanmış dersler de olabilir. 
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(4) Serbest seçmeli dersler, doğrudan akademik birimler tarafından, fakülte veya meslek
yüksekokulu ders kodu taşıyan dersler olarak da açılabilir.

(5) Her birim, diğer birimlerle koordineli olarak ve kendi bünyesindeki programlara
kayıtlı öğrenci sayısını göz önünde bulundurarak, yeteri sayıda serbest seçmeli dersin kendi
bünyesinde veya bağlı olan programlarda tanımlanmasını ve açılmasını sağlar.

(6) Öğrenciler, öğrenimleri boyunca istedikleri sayıda serbest seçmeli ders alabilirler.
Ancak bir dönemde dörtten fazla serbest seçmeli ders alınamaz.

Ders alma koşulu ve sınırı
MADDE 41 – (1) Öğrenciler ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladıkları dersleri ders

saatlerinin çakışmaması koşulu ile alır.
(2) Bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bir ön lisans programında verilen ders-

leri zorunlu veya seçmeli ders olarak alamazlar.
(3) Öğrenciler, ilgili bölüm/program başkanlığı teklifi ve ilgili kurul kararı olmadığı

takdirde bir dönemde toplam 40 AKTS’den daha fazla kredide ders alamaz. 
(4) Ders alma sınırı, ilgili bölüm/program başkanlığı teklifi, ilgili kurul kararı ile üst

sınırı 35 AKTS’ye kadar düşürebilir veya ortalaması 3,50’nin üzerinde olan öğrenciler için üst
sınırı 45 AKTS’ye çıkarabilir.

(5) Mezuniyet kredisine 45 kredi kalmış öğrenciler danışmanlarının onayı ile bir defaya
mahsus olmak üzere bir dönemde 45 AKTS kredi değerinde derse kayıt olabilir.

(6) Ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenci, ortalamasını düzeltene kadar bir dönemde
en fazla 30 AKTS eş değeri derse kayıt olabilir. 

Ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma
MADDE 42 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde ve danışmanı

rehberliğinde ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yapar. 
(2) Birimlere birinci dönem (yarıyıl) kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim programlarında

belirlenmiş derslere doğrudan yazılmış sayılırlar. 
(3) Birinci dönem derslerinin bir bölümünden muaf tutulan öğrenciler, başvurmaları

durumunda, birinci dönem ders kayıt veya ders ekle/bırak haftası içinde danışmanının onayı
ve ilgili kurul kararı ile bir üst dönem veya sınıftan ders alabilirler. 

(4) Öğretimlerine ikinci dönem (yarıyıl) başında başlamak durumunda olan öğrenciler
açılan birinci dönem derslerine ek olarak, ön koşulsuz ikinci dönem derslerini de alabilirler.

(5) Öğrenciler, öğretim gördüğü sınıf ve dönemde, öğretim planlarında belirtilen ve
normal döneminde açılan zorunlu dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. 

(6) Öğrenciler başka bir yükseköğretim kurumundan, ilgili bölümün/programın gerek-
çeli önerisi ve ilgili kurulun onayı ile ders seçebilir. Bu ders ilgili kurul kararı ile öğretim pla-
nında yer alan, diploma çalışması hariç, bir ortak zorunlu veya seçmeli ders yerine sayılabilir.
Ancak dışarıdan alınan derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin
üçte birinden fazla olamaz.

Ders tekrarı
MADDE 43 – (1) Öğrenci, FF veya FD notu ile başarısız olduğu zorunlu dersleri, öğ-

retim planlarında belirtilen ve normal döneminde öncelikli olarak en küçük sınıfın derslerinden
başlayarak yeniden almak zorundadır.

(2) Öğrenci FF veya FD notu ile başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar almak veya bu
ders yerine, kredisi en az bu ders kadar olan başka bir seçmeli dersi danışmanın onayı ile seç-
mek zorundadır.
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(3) Öğrenci FF veya FD notu ile başarısız olduğu serbest seçmeli dersi tekrar almak
veya bu ders yerine başka bir serbest seçmeli ders almak zorunda değildir.

(4) Bulunduğu döneme kadar ağırlıklı not ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenci, al-
mış olduğu EE notunu yükseltmek için, EE notu aldığı dersi yeniden alabilir. 

(5) Bir dersten EE veya FF notu alan ve bu dersi tekrar eden öğrenci devam zorunluluğu
hariç dersin tüm diğer ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri yükümlülüklerini  yerine getir-
mek zorundadır. 

(6) Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.
Öğretim yükümlülüğü
MADDE 44 – (1) Öğretim planında, yerine ders konulmadan kaldırılan zorunlu bir

dersten başarısız olan öğrencilerin o dersten yükümlülüğü kalkar ve öğrenciler mezuniyet için
gerekli toplam krediyi seçmeli ders alarak tamamlar.

Ders muafiyeti
MADDE 45 – (1) Öğrenciler;
a) Yatay ve dikey geçişlerde, intibak ettirildikleri dönemden önceki dönemlerdeki inti-

bak için yükümlü tutuldukları derslerin dışında, daha önce öğretim gördüğü yükseköğretim
kurumunda başarılı oldukları derslerden, 

b) Kurum içi geçişte, daha önce öğretim gördüğü programda başarılı oldukları dersler-
den,

c) ÖSYM veya özel yetenek sınavı ile girişlerde, daha önce öğretim gördüğü yüksek-
öğretim kurumunda başarılı oldukları derslere eş ya da benzer içerikli derslerden, muaf sayıl-
mak üzere başvurabilirler; dersin ilgili öğretim elemanının görüşü alındıktan sonra ilgili yöne-
tim kurulunun kararı ile bu derslerden muaf sayılabilirler.

(2) Muafiyet başvurusunun, öğrenci tarafından akademik takvimde belirtilen ekle-bırak
haftasının ilk gününün bir iş günü öncesine kadar yapılması gerekir. Muafiyet tanınan dersler
ikinci kez alınamaz.

(3) Üniversite programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, istemeleri hâlinde, kayıt
yaptırdıkları öğretim yılının başında, Rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sı-
navına girerek yabancı dil derslerinden muaf sayılabilirler. 

(4) Yabancı dil derslerinden muaf sayılabilmek için, yabancı dil seviye tespit sınavından
DD veya daha üstü bir başarı notu almak zorunludur. Bu sınavdan alınan not ilgili yabancı dil
dersinin harf notu olarak geçer.

(5) Muafiyet sınavında aldığı notu yeterli bulmayan öğrenci, muafiyet başvurusunu geri
çekebilir ve ilgili derse kayıt olabilir.

(6) Muafiyet son başvuru tarihinden sonra kayıt yaptırmak zorunda kalan öğrenciler,
akademik takvimde belirtilen bir sonraki dönemin ekle-bırak haftasının ilk gününün bir iş günü
öncesine kadar muafiyet başvurusu yapabilirler.

Diploma çalışması
MADDE 46 – (1) Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin, kazanacakları mesleki for-

masyonu değerlendirmek amacı ile son dönemde, bir dönem süreli diploma çalışması yapmaları
zorunludur.

(2) Diploma çalışması, lisans programının özelliğine bağlı olarak bitirme ödevi, diploma
projesi veya diploma sergisi gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Diploma çalışmasının şekli ve 9 AKTS’den az olmamak kaydıyla kredisi; ilgili bö-
lümün/programın gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile karar verilir.
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(4) Diploma çalışmasının yapılacağı lisans programlarında öğrencinin, bu hakkı kazan-
mak için bölümlerce öngörülen ders, önkoşul ve kredi yükümlülüklerini tamamlamış olması
ve diploma çalışmasının teslim edileceği dönemde mezuniyet aşamasında olması gerekir.

(5) Öğrencinin diploma çalışmasını mezun olacağı programda yapması zorunludur.
Diploma çalışması, Üniversiteye bağlı diğer programlarda veya değişim programları ile gidilen
yükseköğretim kurumlarında yapılamaz. 

(6) Diploma çalışması zorunlu ders statüsünde değerlendirilir ve öğretim planlarındaki
zorunlu derslerin kredi toplamına ve mezuniyet için gerekli toplam krediye dâhildir.

(7) Öğrencilerin yapmaları gereken diploma çalışmasını alabilme şartları, teslimi, sınavı
ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar ilgili kurullarca belirlenir ve Senatoca onaylanır.

Bir döneme geçiş kredi sınırı
MADDE 47 – (1) Lisans programlarında, öğrencinin herhangi bir döneme başlayabil-

mesi için belirli bir krediyi tamamlaması istenebilir. Bu sınırlar; ilgili bölümün/programın ge-
rekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Staj çalışması
MADDE 48 – (1) Birimlerdeki öğrencilere, ilgili bölümün/programın gerekçeli önerisi,

ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile zorunlu veya isteğe bağlı pratik çalışma ve staj yü-
kümlülüğü konabilir. 

(2) Stajların programlanması ve yürütülmesi esasları, ilgili kurullarca hazırlanır ve Se-
natoca onaylanır.

İnceleme ve araştırma gezisi
MADDE 49 – (1) Öğrenciler için; kayıtlı oldukları öğretim programlarının gereği ola-

rak, ilgili birimin önerisi ve dekanlığın/müdürlüğün onayı ile görevlendirilecek bir öğretim
elemanı başkanlığında inceleme ve araştırma gezileri düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Yükümlülükleri, Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Derslere devam ve öğrenci yükümlülüğü
MADDE 50 – (1) Öğrenciler izledikleri öğretim programında yer alan; teorik ders,

atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer ve diğer dersler için bölüm
kurulu kararları doğrultusunda ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü ve dönem (yarıyıl)
başında açıkladığı ara sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdür. 

(2) Öğrenci, atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi uy-
gulamalı derslerin %80’ine, teorik derslerin ve teori ve uygulamadan oluşan derslerin %70’ine
devam etmek zorundadır. 

(3) Devam koşulunu ve bölüm kurulu kararları doğrultusunda öğretim elemanının ders
için belirlediği ve dönem (yarıyıl) başında ilan ettiği ara sınav, ödev, proje ve benzeri diğer ko-
şulları sağlamayan öğrenciler dönem sonu ve bütünleme sınavına giremezler.

(4) Öğrencilerin derslere devamları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.
Sınavlar 
MADDE 51 – (1) Üniversite birimlerinde uygulanan sınavlar şunlardır;
a) Ara sınav,
b) Dönem sonu sınavı, 
c) Bütünleme sınavı,
ç) Staj sınavı/değerlendirmesi.
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Ara sınav
MADDE 52 – (1) Öğretim planlarında yer alan bir ders için dönem içinde yapılan sınav

veya sınavlardır. 
(2) Ara sınav sayısı, sınavın biçimi, sınavın tarihi, dönem içinde yapılan çalışmalar ile

verilen ödevlerden hangilerinin ara sınav olarak değerlendirmeye alınacağı ve ara sınavlar ile
diğer dönem çalışmalarının ders başarı notuna katkısı bölüm kurulu kararları doğrultusunda
ilgili öğretim elemanınca belirlenir, dönemin ilk haftası içinde ilgili bölüm başkanlıklarınca
öğrencilere duyurulur. Proje, tasarım, atölye gibi uygulamalı dersler için bu belirleme bölüm
kurul kararları çerçevesinde yapılır.

(3) Ara sınavlara ya da yerine geçecek çalışmalara geçerli mazereti nedeniyle katıla-
mayan öğrenciye, mazeretlerini belgelemek kaydıyla, uygulanacak işlem ilgili bölüm kurulu
kararları doğrultusunda belirlenir. 

Dönem sonu sınavı
MADDE 53 – (1) Öğretim planlarında yer alan bir ders için dönem sonunda yapılan

sınavdır.
(2) Öğrencinin kaydolduğu her ders için dönem sonu sınavının yapılıp yapılmayacağı,

yapılmayacaksa sınav yerine geçecek değerlendirmenin şekli, dönem başında ilgili bölüm ku-
rullarında karara bağlanır ve bölüm/program başkanlıklarınca öğrencilere duyurulur. 

(3) Öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi ve/veya dönem sonunda değerlendi-
rilecek çalışmalarını teslim edebilmesi için, 50 nci maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine
getirmesi gerekir.

(4) Dönem sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi,
dönemin son haftası içerisinde ilgili bölüm/program başkanlığınca ilan edilir. 

(5) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler
dönem sonu sınavına giremezler.

(6) Dönem sonu sınavının mazeret sınavı bütünleme sınavıdır. Ayrı bir mazeret sınavı
yapılmaz. 

Bütünleme sınavı
MADDE 54 – (1) Derse devam sorumluluğunu yerine getirmiş ve dönem sonu sınavına

girmeye hak kazanmış olduğu halde bu sınava girmemiş veya dönem sonu sınavında başarısız
olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır. 

(2) Atölye, proje, tasarım, tasarlama ve sergi gibi uygulaması olan bazı dersler için bü-
tünleme sınavları uygulanmaz. Her öğretim yılının başında, bütünlemesi olmayan dersler, bö-
lümlerin önerisi ve ilgili kurulların onayı ile tespit edilir. 

(3) Bütünleme sınavı puanı, dönem sonu sınavı puanı yerine geçer. 
(4) Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.
Staj sınavı/değerlendirmesi
MADDE 55 – (1) Staj ve pratik çalışmalar ile ilgili sınav veya sınav yerine geçebilecek

değerlendirme esasları, ilgili kurul kararı ve Senato onayı ile uygulamaya konulur.
Sınavların yapılış şekli ve puanlandırma
MADDE 56 – (1) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı, çizime dayalı, atölye-proje de-

ğerlendirmesi ile bunların birkaçının bileşiminden oluşabilir. Atölye, proje, tasarım ve benzeri
derslerde teslim ve değerlendirmeye ilişkin esaslar bölümlerce belirlenir. Sözlü sınavlar izle-
yiciye açık olarak yapılır.
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(2) Sınavlar, mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir. Sınavların değerlendiril-
mesinde hangi yöntemin kullanılacağı dersin açıldığı dönemin başında ilgili öğretim elemanı
tarafından öğrencilere duyurulur. 

(3) Sınavlar, bir gün içinde yapılabileceği gibi dersin özelliğine göre birden fazla güne
de yayılabilir.

(4) Sınavlar, gerek görülen durumlarda ilgili kurul önerisi ve Senato kararı ile Üniversite
yerleşkeleri ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde de yapılabilir.

Sınav günlerinin ilanı
MADDE 57 – (1) Sınav gün ve saatleri, akademik takvim esas alınarak ilgili

bölüm/program başkanlığınca belirlenir, dekanlıklarca/müdürlüklerce onaylanır ve sınavların
başlama tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir. 

Sınav evrakının/öğrenci çalışmalarının saklanması
MADDE 58 – (1) Sınav evrakı ve sınav yerine değerlendirmeye alınan çalışmalar veya

kopyaları ilgili birimler tarafından en az iki yıl saklanmak zorundadır.
(2) Birimlerde yapılan öğrenci çalışmaları, sergilenmek veya eğitim ile ilgili amaçlar

için ilgili bölümlerce saklanabilir.
(3) Öğrenci çalışmalarıyla ilgili kullanım hakkı, ilgili bölüm önerisi ve ilgili kurul kararı

üzerine Senatoca düzenlenir.
Ders başarı notu
MADDE 59 – (1) Ders başarı notu, ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygula-

malardan alınacak puanlar ve dönem sonu sınavı/bütünleme sınavı puanlarının hesaba katıl-
masıyla tek bir not olarak verilir.

(2) Ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem
sonu sınavı puanının hangi ağırlıklarla hesaba katılarak, ders başarı notunun hesaplanacağı dö-
nem başında, dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere bildirilir.

(3) Öğrencinin ders başarı notu harflerle belirtilir.
(4) Ders başarı notlarının dörtlü sistemde katsayıları ve yüz puan üzerinden karşılıkları

aşağıdaki tabloda verilmiştir:

(5) Öğrencinin, yükümlü olduğu dersten başarılı sayılabilmesi için, dönem başarı notu
olarak AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD veya EE notlarından birini alması gerekir.

(6) Yükümlü olduğu dersten başarısız olan öğrencilere ders başarı notu olarak;
a) Dersin gereklerini yerine getirip dönem sonu sınavına girmeye hakkı olduğu hâlde

sınava girmeyen veya bu sınavdan başarısız olan öğrencilere FF notu, 
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b) Derse devam şartını veya dersin diğer gereklerini yerine getirmediğinden dolayı dö-
nem sonu sınavına girmeye hakkı olmayan öğrencilere FD notu, 

verilir.
(7) Sadece başarılı veya başarısız olarak değerlendirilen staj, pratik çalışma veya kre-

disiz derslerde başarılı olan öğrencilere G (Geçti), başarısız olan öğrencilere K (kaldı) notu ve-
rilir.

Ders başarı notunun ilanı
MADDE 60 – (1) Ders başarı notları, en geç dönem sonu sınavını ve bütünleme sınavını

izleyen beşinci gün ilgili öğretim elemanınca, öğrenci bilgi (otomasyon) sisteminde kesinleş-
tirilir. 

(2) Atölye, proje, tasarım, tasarlama ve sergi gibi uygulamalı dersler ve diploma çalış-
ması gibi bütünlemesi olmayan derslerde başarı notları bütünleme sınavlarının sonunu takip
eden beşinci gün ilgili öğretim elemanınca öğrenci bilgi (otomasyon) sistemine girilerek ke-
sinleştirilir.

(3) Sınav sonuçlarına ilişkin maddi hatanın dersin öğretim elemanı tarafından resen
tespit edilmesi halinde, sınav sonuçlarının ilan edildiği ilgili dönemin sonuna kadar yazılı olarak
maddi hata gerekçesi ile meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili
bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle ilgili yönetim kurulu kararı ile düzelti-
lebilir.

Ders başarı notuna itiraz
MADDE 61 – (1) Öğrenci; ders başarı notu girişi son gününü izleyen bir iş günü içinde,

kayıtlı olduğu ilgili dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ile başvurarak maddi hata yönünden sınav
evrakının incelenmesini isteyebilir. Sonuç, ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından öğretim
elemanının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur. 

(2) Başarı notu değişikliği gerektiren ilgili yönetim kurulu kararı; öğrenci bilgi (oto-
masyon) sisteminde gerekli not düzeltmesinin yapılması için, akademik takvimde belirtilen il-
gili dönemin, dönem kapatma tarihinden önce öğrenci işleri birimine ve öğrenci işleri dairesi
başkanlığına bildirilir. Akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ka-
bul edilmez.

Ağırlıklı not ortalamaları ve mezuniyet derecesi
MADDE 62 – (1) Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin akademik başarı düzeyini gösterir. 
(2) Ağırlıklı not ortalaması ve mezuniyet derecesi ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Ağırlıklı not ortalaması; (K1*B1+K2*B2+K3*B3+...)/(K1+K2+K3+...) formülüne

göre ve binde birler basamağına yuvarlanarak hesaplanır. Bu formüldeki K dersin AKTS kre-
disini; B dersin başarı notunun dörtlük sistemdeki katsayısını gösterir.

b) DNO, öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır. 
c) GNO, öğrencinin ilgili dönem ile daha önceki aldığı derslerin ağırlıklı not ortalama-

sıdır.
ç) DNO ve GNO hesabı yapılırken ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli derslerden alınan

tüm notlar, serbest seçmeli derslerden ise alınan sadece EE ve üzeri notlar hesaba katılır.
(3) Mezuniyet derecesi (mezuniyet başarı notu); mezun olan öğrencinin genel ağırlıklı

not ortalamasıdır.
Not dökümü
MADDE 63 – (1) Ayrıntılı not dökümünde, öğrencinin aldığı tüm dersler ve tüm notlar

derslerin alındığı yıl ve dönem bazında düzenlenir.
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(2) Özet not dökümünde öğrencinin aldığı dersler, sınıf ve dönem bazında düzenlenir.
Şayet bir ders tekrar edilmiş veya bu ders yerine başka bir ders alınmış ise, sadece alınan son
ders ve bu dersin notu yer alır. FF ve FD notu alınan serbest seçmeli dersler özet not dökümünde
gösterilmez. 

(3) Ayrıntılı ve özet not dökümlerinde DNO ve GNO ile harf notları ile ilgili açıklama-
lara yer verilir.

Mezuniyet
MADDE 64 – (1) Lisans programlarından mezun olabilmek için;
a) Toplam 16 AKTS kredisi değerinde olan ortak zorunlu derslerin tamamından başarılı

olunması,
b) İlgili öğretim planında yer alan toplam en az 218 AKTS kredisi değerinde zorunlu

ve seçmeli dersten başarılı olunması,
c) En az toplam 6 AKTS kredisi değerinde, en az iki serbest seçmeli dersten başarılı

olarak, toplam en az 240 AKTS mezuniyet kredisinin tamamlanması ve mezuniyet notunun en
az 2,50 olması, 

gerekir. 
(2) Ön lisans programlarından mezun olabilmek için;
a) Toplam 12 AKTS kredisi değerinde olan ortak zorunlu derslerin tamamından başarılı

olunması,
b) İlgili öğretim planında yer alan, toplam en az 105 AKTS kredisi değerinde zorunlu

ve seçmeli dersten başarılı olunması,
c) En az toplam 3 AKTS kredisi değerinde, en az bir serbest seçmeli dersten başarılı

olarak, toplam en az 120 AKTS mezuniyet kredisinin tamamlanması ve mezuniyet notunun en
az 2,50 olması,

gerekir. 
Normal öğretim süresinden önce mezuniyet
MADDE 65 – (1) Öğrenciler; sorumlu oldukları öğretim programlarındaki ders, kredi

ve mezuniyet başarı notu yükümlülüklerini, normal öğretim süresinden önce tamamlamaları
durumunda öğretim süresinin dolmasını beklemeden mezun olabilirler.

Tek ders sınavı 
MADDE 66 – (1) İzlediği programdan mezun olmak için, tek bir teorik ders hariç so-

rumlu olduğu diğer bütün derslerden başarılı not alan öğrenciye, başarısız olduğu tek teorik
ders için bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde tek ders
sınavı yapılır. 

(2) Tek ders sınavından başarısız olan öğrenci bu derse normal kayıt yaptırarak, devam
zorunluluğu hariç dersin ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri tüm diğer yükümlülüklerini
yerine getirerek alabilir.

(3) Daha önce alınmamış bir ders veya FD notu ile devamsızlıktan kalınan bir ders için
tek ders sınavına girilemez.

(4) Proje, tasarım, atölye gibi uygulamalı dersler ve diploma çalışması için tek ders sı-
navı yapılmaz.

Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencileri
MADDE 67 – (1) Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin durumu, 2547

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.
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(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi kapsamında, sınırlı veya sınırsız sınav hakkı
kullanma durumunda olan öğrenciler; öğrenci katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemeye
devam ederler, kayıt yenileme, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yaparlar ancak sınav
hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

(3) Sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenci bu hakkını, diğer öğrencilerle birlikte
dersin sınavının yapılacağı ilk sınav döneminden başlayarak ve bu derslerin açıldığı sınav dö-
nemlerinde kullanır. 

(4) Açılacak sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen
öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(5) Sınırlı veya sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenci; uygulamalı ve
uygulaması olan derslerde, dersin ilk açıldığı dönemden başlayarak uygulamalara devam etmek
ve bu yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

Diplomalar 
MADDE 68 – (1) Birimlerde öğretimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere; izledik-

leri öğretim programlarının düzeyine göre mezuniyet diploması verilir. 
(2) Diplomalarda, Üniversitenin ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ile kayıtlı

olunan öğretim programının adları belirtilir. Diplomalar dekan/müdür ile Rektör tarafından im-
zalanarak onaylanır. 

(3) Lisans öğretimini tamamlamayan ya da tamamlayamayan öğrencilere, ön lisans dü-
zeyinde diploma verilmesi ya da bunların meslek yüksekokuluna intibak ettirilmeleri ilgili
mevzuat hükümlerine göre yapılır. 

(4) Lisans eğitimine devam ederken, kendi isteği ile ilişiğini kestirmek isteyen ve dör-
düncü dönem sonuna kadar ilgili öğretim planında bulunan bütün dersleri ve ilgili öğretim pla-
nında olmasa dahi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, Türk Dili I, II ve en az 4 AKTS de-
ğerinde Yabancı Dil derslerini başarı ile tamamlamış olan ve dördüncü dönem sonu itibariyle
ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,50 olan lisans öğrencilerine başvurmaları hâlinde, ön
lisans diploması verilir. 

(5) Öğrencilere diplomaları verilmesi için değişim programlarından kaynaklı ödenme-
miş öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti olmaması gerekir.

Onur, yüksek onur öğrencisi ve ödüllendirme
MADDE 69 – (1) Mezuniyet başarı notu 3,50 ve daha fazla olanlar onur, mezuniyet

başarı notu 3,75 ve daha fazla olanlar da yüksek onur derecesi alırlar. Bu durumlarını belirten
özel bir belge, kendilerine geçici mezuniyet belgesi ile birlikte verilir. 

(2) Sıralamalarda eşitlik olması durumunda, öğretimlerini daha kısa sürede tamamlayan
öğrenciler sıralamada üst sırada yer alır.

(3) Öğrencilerin ödüllendirilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller
MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 71 – (1) 2/6/2005 tarihli ve 25833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.
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Ağırlıklı not ortalaması, DNO ve GNO hesaplamaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/8/2017 tarihi itibarıyla Üniversiteye kayıtlı olan öğrenci-

lerin ağırlıklı not ortalamaları hesaplamalarında aşağıdaki yöntem izlenir:
a) Ders başarı notu A olan derslerinin notu AA, B olan derslerinin notu BB, C olan ders-

lerinin notu CC, D olan ders notu DD olarak değiştirilir. 
b) Ders başarı notu F olan dersler özet not dökümlerinde gösterilmez ve bu dersler or-

talamaya katılmaz.
(2) 1/8/2017 tarihi itibarıyla Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin 62 nci maddede yer

alan DNO ve GNO hesabı için, 1/8/2017 tarihi itibarıyla alınan ve başarılı olunan derslerin
MSGSÜ kredileri, sonrasında alınan derslerin AKTS kredileri hesaba katılır.

Seçmeli, serbest seçmeli ders, ders alma sınırı ve diploma çalışması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2016-2017 öğretim yılı ve öncesinde kayıt olan öğrencilerin,

1/8/2017 tarihine kadar aldığı ve başarılı olduğu seçmeli derslerden bu Yönetmelik hükümleri
uyarınca hangilerinin seçmeli, hangilerinin serbest seçmeli ders olarak sayılacağı bölümün ge-
rekçeli önerisi ve ilgili kurulun kararı ile belirlenir. 

(2) 2015-2016 öğretim yılı ve öncesinde kayıt olan öğrencilerin mezuniyeti için 64
üncü maddede yer alan serbest seçmeli ders alma şartı bölümün gerekçeli önerisi ve ilgili ku-
rulun kararı ile uygulanmayabilir. Bu öğrenciler serbest seçmeli ders kredilerini seçmeli dersler
ile de tamamlayabilirler.

(3) 2015-2016 öğretim yılı ve öncesinde kayıt olan öğrenciler için 41 inci maddede yer
alan ders alma sınırları, bölümün gerekçeli önerisi ve ilgili kurulun kararı ile uygulanmayabi-
lir.

(4) 2014-2015 öğretim yılı ve öncesinde kayıt olan ve diploma çalışması yapmak zo-
runda olmayan öğrenciler ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun
onayı ile 46 ncı maddede yer alan diploma çalışmasından muaf tutulabilir.

Mezuniyet kredileri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/8/2017 tarihi itibarıyla Üniversiteye kayıtlı olan öğrenci-

lerin 64 üncü maddede yer alan toplam mezuniyet kredileri hesaplanırken 1/8/2017 tarihine
kadar alınan ve başarılı olunan derslerin toplam AKTS kredileri, bu derslerin MSGSÜ kredileri
ile öğrencinin mezuniyeti için bu Yönetmelikte belirlenmiş toplam AKTS kredisi ve 71 inci
madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleriyle belirlenmiş toplam MSGSÜ kredisi
oranından elde edilecek katsayının çarpımı ile elde edilir. 

(2) 1/8/2017 tarihi itibarıyla Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin, 64 üncü maddede
yer alan mezuniyet kredilerini tamamlamış olsalar dahi, mezun olabilmeleri için kayıtlı olduk-
ları program tarafından belirlenen ve mezuniyet için gerekli tüm zorunlu ders ve şartları ta-
mamlanmış olması ve mezuniyet notunun en az 2,50 olması gerekir.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 1/8/2017 tarihi itibarıyla Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler

ve af ile Üniversiteye tekrar kayıt olacak öğrenciler için yapılacak intibak ile ilgili iş ve işlem-
lerde ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük
MADDE 72 – (1) Bu Yönetmelik 1/8/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 73 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.
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Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI VE

TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Alternatif Enerji

Kaynakları ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yöne-

tim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mustafa Kemal Üniversitesi Alternatif Enerji Kay-

nakları ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mustafa Kemal Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları ve Teknoloji Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Alternatif enerji kaynakları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları

yapmak, yeni yöntemler geliştirmek, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,
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b) Türkiye’nin enerji bağımlılığının azaltılmasında alternatif enerji kaynaklarından ya-

rarlanılabilmesi konusunda çözüm önerileri üretmek,

c) Alternatif enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği

yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sertifika

programı, kariyer programı, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve benzeri etkinlikler dü-

zenlemek,

d) Kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar tarafından talep edilen ve Merkezin faaliyet ala-

nına giren konularda proje, araştırma, inceleme, kontrollük, teknik danışmanlık, bilirkişilik ça-

lışmaları yapmak,

e) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü

iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap,

dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

f) Alternatif enerji kaynaklarının bölge ve ülke çapında potansiyellerini belirlemek, bu

kaynaklardan yararlanarak enerji üretim teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme ve uy-

gulama yapmak,

g) Toplumun değişik kesimlerinde alternatif ve temiz enerji kaynakları konusunda far-

kındalık oluşturmak için bilgilendirme toplantısı gibi etkinlikler düzenlemek,

ğ) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman

ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, yurt içindeki veya dışındaki

teknik ve bilimsel kuruluşlara üye olmak, abonelikler tesis etmek, internet sayfası, gazete, bül-

ten, dergi, kitap gibi yayınlar çıkarmak,

h) Araştırma amaçlı alternatif enerji kaynakları ile ilgili pilot veya model üretim tesisleri

kurmak,

ı) Alternatif ve temiz enerji ile ilgili konularda laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görev-

lendirilebilir.
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(2) Müdürün önerisi ile en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından gö-

revlendirilebilir. Yardımcıların görevi, Müdürün görev süresi bitince kendiliğinden sona erer.

Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılardan biri vekâlet

eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunamaması durumunda

yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak

ve bu Kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği faaliyetleri yönetmek,

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

d) Merkezin faaliyet raporunu ve çalışma programını düzenlemek ve Rektöre sunmak,

e) Merkezde görev alacak akademik, teknik ve idari personel ihtiyacını belirlemek ve

görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur.

Diğer üyeler Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalar yapan öğretim elemanları arasından

Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya

altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan

süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün teklifi ile Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az yılda iki defa salt çoğunlukla top-

lanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulunun üyelerini belirlemek,

b) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları için karar almak,

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerle

yapılacak projelere ve işbirliğine ait kararlar almak,

ç) Faaliyet raporunu ve çalışma programını düzenlemek,

d) Merkezin faaliyetlerinin etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe

uygun olarak yürütülmesi için gerekli kararları almak,

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
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Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun gerek görmesi ile Merkezin çalışmalarında et-

kinlik ve verimliliği arttırmak, yeni görüşler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hiz-

metlerinden yararlanmak üzere Danışma Kurulu oluşturulabilir. Danışma Kurulu üyeleri; Yö-

netim Kurulunun önerisi ve belirleyeceği esaslara göre sürekli veya geçici olarak Merkezin

faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan uzman kişiler, kurum veya kuruluşların temsil-

cileri arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda

danışmanlık yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir. Yeni ça-

lışma konularını gündeme getirir, tartışır ve Merkezin kısa ve uzun vadeli stratejilerinin belir-

lenmesine katkıda bulunur. Merkez tarafından yapılan çalışmaları değerlendirir.

Proje grupları

MADDE 13 – (1) Araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde

yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin faaliyet alanlarında

araştırma ve proje grupları kurulur. Proje gruplarının kuruluşu, gruplarda görev alacak kişiler

ve çalışmaları Yönetim Kurulunca alınan kararlar uyarınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım, demirbaş ve sarf malzemeleri Merkezin hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde

kullanılır.

Harcama yetkilisi

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

devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/7)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 22/4/2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3) ile başlatılan ve

10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta

Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonu-

cunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma 

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek

tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de

yer almaktadır.

Karar 

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu 7009.91 Güm-

rük Tarife Pozisyonunda yer alan ürünlerin İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithala-

tında kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin 3 (üç) yıl sü-

reyle uzatılmasına ve kota miktarının aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenmesine toplantıya

katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Yürürlük 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 3/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/8)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 22/4/2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4) ile başlatılan ve

10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta

Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonu-

cunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma 

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek

tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de

yer almaktadır. 

Karar 

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 3920.20.21.00.19

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün İran menşeli olanlarının ithalatında

kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına ve kota

miktarının aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği

ile karar vermiştir.

Yürürlük 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 2/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 481)

Yetki

MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin

dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve ce-

zaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca

açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince

yapılan adli ve idari soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara,

yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve

esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzen-

ledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mes-

leki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi

mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu mad-

dede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili

usulleri belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesin-

leşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına iliş-

kin usuller 27/1/2001 tarihli ve 24300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu

Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile tespit edilmiştir.

Açıklamanın yapılması

MADDE 2 – (1) Anılan maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden;

a) 2017 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerle-

rinde asılmak suretiyle 1/8/2017 ile 25/8/2017 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasında

Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 11/9/2017 ile 25/9/2017 tarihleri arasında ise Gelir İda-

resi Başkanlığının internet sitesinde yapılması,

b) Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan

veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

c) Yapılacak açıklamada, 31/12/2016 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2017

tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra

No: 293) ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2016-31/5/2017 ta-

rihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

ç) Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda Vergi Usul Ka-

nunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile belirlenen esaslara uyulması, ancak aynı Tebliğin

“İnternet Ortamında Açıklama” başlıklı III/B bölümündeki hazırlanan listelerin gönderileceği

adresler ile ilgili açıklamaları bakımından Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıkların Vergi

Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293)’nin;
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1) (I-A) Bölümüne göre hazırlanan listelerin birer örneğini Gelir İdaresi Başkanlığı,

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (III), Vergilendirme Müdürlüğü, Devlet Mahallesi Merasim

Cad. No:9/1 Çankaya/ANKARA adresine göndermeleri,

2) (I-B) Bölümüne göre hazırlanan listelerin birer örneğini Gelir İdaresi Başkanlığı,

Tahsilât ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı II, Tahsilât Takip ve Koordinasyon Müdürlüğü, Yeni

Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı/ANKARA adresine göndermeleri,

uygun görülmüştür.

Açıklama kapsamına alınmayan alacaklar

MADDE 3 – (1) Açıklama kapsamına;

a) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü

maddesi ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca

Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba

ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyelerden ve bunlara bağlı kuru-

luşlar ile sermayesinin %50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketler-

den vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

b) 5216 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında daha önce uzlaşmaya gir-

memiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli

idare birliklerinden Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı

Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanunun 167 nci maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi 31/12/2004 ta-

rihi ve öncesine rastlayan,

c) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesine göre tak-

sitlendirilen,

ç) 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden,

d) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-

rarnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Ka-

nunun 73 üncü maddesine göre yapılandırılması devam eden,

e) 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandı-

rılan,

f) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden,

g) 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı

Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kap-

samında yapılandırılması devam eden (Kanunun 5 inci maddesi kapsamındakiler dahil),

alacakların alınmaması uygun görülmüştür.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/284 

KARAR NO : 2016/261 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : TUNZALA ISMAYILOVA 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 10/07/2015 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 22/06/2016 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgede 

Sahtecilik suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22/06/2016 

tarih ve 2015/284 Esas ve 2016/261 Karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında 

BERAAT kararı verilmiĢ olup, sanık TUNZALA ISMAYILOVA bulunamadığından gerekçeli 

kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 

sayılacağı, Ġlan olunur. 4550 

————— 

ESAS NO : 2016/30 

KARAR NO : 2016/88 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : RAUF GULĠYEV 

SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 23/12/2007 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 08/02/2016 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında RAUF GULĠYEV 

5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza 

Mahkemesi'nin 08/02/2016 tarih ve 2016/30 Esas ve 2016/88 Karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında DÜġME kararı verilmiĢ olup, sanık RAUF GULĠYEV 

bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 

suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 4551 
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Kırıkhan 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/943 

Karar No : 2015/71 

Kırıkhan 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdürrahim ve BüĢra oğlu, Suriye 01.01.1979 

doğumlu, HÜSEYĠN ENNASEN hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 2013/943 Esas- 2015/71 Karar sayılı 

ilamı ile sanık hakkında 5607 Sayılı Yasanın 3/18 maddesi gereğince sanığın neticeten 2 Yıl 6 Ay 

Hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, 

Gerekçeli Kararın sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması, adına çıkan tebligatların 

bila tebliğ dönmüĢ olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması anlaĢılmıĢ 7201 Sayılı 

Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

Ġlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuĢ sayılarak 1412 Sayılı 

CMUK.un 310. maddesi gereğince takip edilen l hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ olunacağı tebliğ olunur. 4747 

————— 

Esas No : 2015/157 

Kırıkhan 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ziyad ve Fatıma oğlu, 1993 doğumlu, ĠSMAĠL 

ELĠBRAHĠM hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 2015/157 E., 2016/364 K. sayılı ilamı ile sanık hakkında 

5607 Sayılı Yasanın 3/10 maddesi delaletiyle ve 5237 Sayılı TCK.nun 53, 54 maddesi uyarınca 

10 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve cezasının ertelenerek 1 yıl süre ile 

denetime tabi tutulmasına karar verildiği, 

Gerekçeli Kararın sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması, adına çıkan tebligatların 

bila tebliğ dönmüĢ olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması anlaĢılmıĢ 7201 Sayılı 

Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

Ġlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuĢ sayılarak 1412 Sayılı 

CMUK.un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ olunacağı tebliğ olunur. 4748 

————— 

Esas No : 2015/280 

Karar No : 2016/212 

Kırıkhan 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdo ve Raziye oğlu 1989 HAMA doğumlu, 

HAMZA NASĠF hakkında 5607 Sayılı yasaya muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememize sanık hakkında 5607 Sy'nın 3/5 maddesi gereğince neticeten 2 Yıl 6 Ay hapis 

cezası ve 100 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, 

Gerekçeli Kararın sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması, adına çıkan tebligatların 

bila tebliğ dönmüĢ olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması anlaĢılmıĢ 7201 Sayılı 

Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

Ġlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuĢ sayılarak 1412 Sayılı 

CMUK.un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ olunacağı tebliğ olunur. 4749 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.YE AĠT MENZELET VE KILAVUZLU HĠDROELEKTRĠK 

SANTRALLERĠ ĠLE BU SANTRALLER TARAFINDAN KULLANILAN  

TAġINMAZLARIN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA ĠHALE ĠLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

 

Ġhale Konusu Santraller 

Geçici Teminat 

Tutarı (TL) 

Ġhale ġartnamesi ve 

Tanıtım Dokümanı 

Bedeli (TL) 

Önyeterlilik ve Son 

Teklif Verme Tarihi 

Menzelet ve Kılavuzlu HES 
15.000.000 - 

(OnbeĢmilyon) 
15.000 - (OnbeĢbin) 11/09/2017 

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (―Ġdare‖)’nca, 4046 

sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim 

A.ġ.ye ait Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan 

taĢınmazlar bir bütün halinde (―Menzelet ve Kılavuzlu HES‖) ―ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ 

yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 

2 - Ġhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler 

yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü 

takdirde ihale, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık 

artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

3 - Ġhaleye yalnızca tüzel kiĢiler ile Ortak GiriĢim Grupları katılabilir. Gerçek kiĢiler ve 

özel yatırım fonları, en az bir tüzel kiĢinin bulunduğu Ortak GiriĢim Grubunda üye olarak yer 

alabilirler. Ġhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ihale konusu 

santraller hakkında hazırlanan Ġhale ġartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması ve 

önyeterlilik kriterlerinin karĢılanması zorunludur. Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden birinin Ġhale 

ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak GiriĢim Grubunun her bir 

üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. 

4 - Ġhale konusu santraller hakkında hazırlanan Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı 

alacak tüzel kiĢi ve Ortak GiriĢim Grubunun, Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı Ġdare’den 

―Alındı Belgesi‖ karĢılığında temin edebilmeleri için; 

- Ġdare’nin aĢağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek 

Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kiĢi ve Ortak GiriĢim Grubu üyelerini temsil ve 

ilzama yetkili kiĢi/kiĢiler tarafından imzalanacak) Ġdare’ye teslim etmeleri, 

- Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 15.000- (OnbeĢbin) TL’nin 

Ġdare’nin; 

T.HALK BANKASI A.ġ. ANKARA KURUMSAL ġUBESĠ nezdindeki: 

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz TL, 

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. ANKARA KAMU KURUMSAL ġUBESĠ nezdindeki:  

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü 

Gelirleri TL, 
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T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ġUBESĠ nezdindeki: 

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz TL 

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde 

―MENZELET VE KILAVUZLU HES ĠÇĠN TANITIM DOKÜMANI VE ĠHALE 

ġARTNAMESĠ BEDELĠ‖ ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kiĢinin ve/veya Ortak GiriĢim 

Grubunun veya Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) Ġdare’ye 

teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı almak için ödenmiĢ tutarlar iade edilmez. 

5 - Katılımcılar tarafından önyeterlilik baĢvurusunda bulunabilmek ve ihaleye 

katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen esaslar 

dahilinde geçici teminat verilmesi gerekmektedir. 

6 - SözleĢme imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi tarafından Ġdare’ce 

bildirilecek süre içerisinde yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici 

teminat verilmesi gerekmektedir. 

7 - Katılımcıların, önyeterlilik baĢvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için 

istenen belgeler ile tekliflerini Ġhale ġartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; 

―EÜAġ’A AĠT MENZELET VE KILAVUZLU HES ĠHALESĠNE ĠLĠġKĠN TEKLĠF - GĠZLĠ‖ 

ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde Ġdare’nin aĢağıdaki adresine en geç önyeterlilik ve son teklif 

verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir. Önyeterlilik ve son teklif 

verme tarih ve saatinden sonra Ġdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

8 - Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Ġdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  

Ġdare önyeterlilik ve son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 

belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus önyeterlilik ve son teklif verme 

tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

9 - Ġhale konusu santrallerin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan 

tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli Ģirketlere iĢletme hakkının 

verilmesi, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik Piyasası 

Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, ihale konusu santrallerin iĢletme 

hakkının verilmesinin mümkün olup olmadığını önceden araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları 

halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla yükümlüdürler. 

10 - Ġhaleye iliĢkin diğer hususlar ihale konusu santrallere ait Ġhale ġartnamesi’nde yer 

almaktadır. 

11 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 

T.C. 

BAġBAKANLIK 

ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 KurtuluĢ / ANKARA 

Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07 

 5998/1-1 
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ZEMĠN KAT TĠCARET + KONUT ALANI‖NIN PROJELENDĠRĠLMESĠ, ÜRETĠLEN 

PROJEYE UYGUN OLARAK ―ZEMĠN KAT TĠCARET + KONUT ALANI‖NIN  

KAT KARġILIĞI ANAHTAR TESLĠMĠ ĠNġAATI  

ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Çanakkale Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Arslanca Mahallesi 1298 ada, 15 nolu parselde kayıtlı 

1.416,91 m2. alana sahip arsanın üzerinde mevcut imar durumuna uygun olarak ―Zemin Kat 

Ticaret + Konut Alanı‖nın projelendirilmesi, üretilen projeye uygun olarak ―Zemin Kat Ticaret + 

Konut Alanı‖ nın Kat KarĢılığı anahtar teslimi inĢaatı iĢi aĢağıdaki Ģartlar dahilinde yapım 2886 

sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 12/07/2017, ÇarĢamba günü Saat 14:00’da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu 

ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3- Ġhaleye konu ĠĢin Tahmini bedeli 2.971.825,59.-TL (Ġki milyon dokuz yüz yetmiĢ bir 

bin sekiz yüz yirmi beĢ Türk Lirası, Elli dokuz KuruĢ)’dir. Geçici teminat miktarı tahmin edilen 

bedelin %3’ü olan 89.154,76.-TL (Seksen dokuz bin yüz elli dört Türk Lirası, YetmiĢ altı KuruĢ) dır. 

Ġhale dosya bedeli 10.000,00.-TL. (On bin Türk Lirası)’dır. 

4 - Ġhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç 

saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak teslimat ile birlikte 

Halk Bankası Çanakkale ġubesi’ne yatırmaları veya milli bankalardan birinden alınacak süresiz 

banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri Ģarttır. Ġhale günü saat 

12.00’den sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye 

iĢtirak ettirilmezler. 

5 - Ġstekliler söz konusu ihale Ģartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde 

Çanakkale Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü'nde görebilirler. 

6 - Ġhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kiĢi veya kiĢilerde aĢağıdaki 

Ģartlar aranır. 

7 - ĠHALE TEKLĠF ġARTLARI: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Arslanca Mahallesi, 1298 ada, 15 nolu parselde kayıtlı 

1.416,91 m2. alana sahip arsanın üzerinde, ġartname ekindeki imar durumuna uygun olarak 

Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı (Bodrum Kat, Çatı arası, açık ve kapalı çıkmalar hariç) 

1.416,91 m2 x 2,40 olmak üzere toplam inĢaat alanı 3.400,58 m2 üzerinden teklif verilebilir. Kat 

adedi ve m2 inĢaat alanı en fazla olarak belirtilmiĢ olup daha az katlı ve daha düĢük m2.inĢaat 

alanına göre de teklif düzenlenebilir. Ġstekli aĢağıdaki Ģartları kapsayan teklif verebilecektir. 

a) Mülkiyeti Belediyeye ait parsel üzerinde 1/1000 Uygulama Ġmar Planına uygun olarak 

ihale ile Emsal =2,40 yapılanma koĢuluna sahip alanda ―Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı‖, yapı 

için teklif verilecektir. 

b) Söz konusu parselde Emsal=2,40 yapılanma koĢuluna sahip alanda, ― Zemin Kat 

Ticaret + Konut Alanı‖, fonksiyonuna sahip olup, bu Ģartlara uygun yapı yapılacaktır. 

c) Ġhale Ģartnamesi Özel Teknik ġartname ile bir bütün olup, teklif ve projelerin 

hazırlanması aĢamasında bu Ģartnamelerdeki hükümlere uyulacaktır. 

d) Avan Proje: 

Yapılacak olan yapının avan projesi de kullanım fonksiyonları belirtilerek, ihaleye esas 

teklif dosyasında bulunacaktır. 
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Binanın yapılanma koĢullarındaki imar hatları ve yüksekliği en fazla olup bunları 

geçmemek üzere teklif verilecektir. Kat yüksekliği ve toplam inĢaat alanı m2. si bu koĢulların 

altında da olabilir. Bu durumda binanın fonksiyonelliği, kullanım özellikler, estetik görünümü ve 

çevresine uyumu gibi faktörler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. 

TaĢınmaza ait imar durumunu ve ölçülü krokisi bilgileri Çanakkale Belediyesince 

Ģartname eki olarak verilecektir. ġartname ekinde yer alan taĢınmaza ait imar durumunu ve ölçülü 

krokisine uygun olarak avan projeleri çizdireceklerdir. 

Avan proje 1/100 ölçekli olacaktır. Avan proje içeriğinde, kat planları, en az iki yönden 

görünüĢ ve kesitler, vaziyet planı (otopark düzenlemesi, varsa yaya aksları, peyzaj düzenlenmesi 

vb.)binanın çevresi ile üç boyutlu olarak görünümü, inĢaatta kullanılacak malzemelere iliĢkin 

mahal listesi, metrajlar, açıklama raporları, hangi dairelerin belediyeye verileceğine iliĢkin kroki 

ve açıklama bulunacaktır. Hazırlanan avan proje teklif mektubu ile belirlenen tarihte idareye 

teslim edilecektir. 

e) Mevcut imar durumuna ve Ģartnameye uygun olarak ―Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı 

Projelerinin (Avan proje+uygulama projeleri) hazırlanması ve binanın yapımı için teklif 

verilecektir. 

f) Avan projede mutabakata varılması durumunda uygulama projelerinde Belediye’ye ait 

alanlar fonksiyon olarak Belediye ile birlikte detaylandırılacaktır. 

g) Yapılacak olan yapının projesi, asansörlü ve kaloriferli olarak yapılacaktır. Ayrıca 

Yangın Yönetmeliği, Özürlüler Yönetmeliği vb. standartlarına uygun projeler üretilecek ve yapım 

esnasında da belirlenmiĢ standartlara göre uygulama yapılacaktır. 

h) ―Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı‖nın, ihale onay tarihinden itibaren kesin avan 

projelere uygun olarak maksimum 4 (dört) ay içinde yapı ruhsatına esas uygulama projeleri 

(Jeoteknik etüt raporu, zemin iyileĢtirme projesi, mimari, statik, betonarme, tesisat, elektrik, 

makine, peyzaj, çevre düzenleme vb) 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerine 

göre hazırlanarak, Belediyeden ruhsatı alacaktır. Belediyece ruhsat iĢlemlerine iliĢkin Ġmar 

Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerindeki sürelere göre iĢlem yapılacaktır. 

j) Uygulama Projeleri; 

1) Sondajlı zemin etüt raporu, 

2) Geoteknik etüt raporu ve zemin iyileĢtirme projesi, 

3) Mimari proje: Vaziyet planı, en az iki adet kesit, yeteri kadar görünüĢ, sistem ve nokta 

detayları-dıĢ cephe, merdivenler, korkuluklar, pencereler, kapılar ve idarece gerek görülen diğer 

detaylar-, çatı planları, otopark yerleĢimi, 

4) Statik proje: Yapı türüne göre taĢıyıcı sistemi gösteren kesit, detay, rapor ve hesaplar 

5) Elektrik projesi: Ġç ve dıĢ aydınlatma elemanları vb. iliĢkin öneri ve raporlar içeren, 

asansör projeleri ve hesapları 

6) Tesisat projeleri: Havalandırma, soğutma, yangın, ısı ve ses yalıtım proje ve hesapları, 

kalorifer tesisatı ve hesapları ile her proje için ayrı ayrı, ayrıntılı hesap ve raporlarını ve mahal 

listelerini 

7) Binanın çevresi ile silüet ve üç boyutlu görünüĢünü 

8) 1/200 ölçekli peyzaj projesi 

9) Binanın üç boyutlu ve görsel sunumunu kapsayacaktır. 
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Projeler ve kontrollük iĢlemleri; 3194 Sayılı Ġmar Kanunu ve Uygulama hükümleri ile 

mevcut Kanun ve Yönetmelikler ile Çanakkale Belediyesi özel Yönetmeliklerine uygun olarak 

yapılacaktır. Projeler Belediye onayına sunulacak ve ruhsata esas 5 takım olarak hazırlanacaktır. 

k) Ġhale onayından sonra uygulama projesine en geç 4 (dört) ay içinde ruhsat alınacaktır. 

l) Ġstekliye Yapı Ruhsat tarihinden Ġtibaren en geç 15 (on beĢ) gün içinde yer teslimi 

yapılacak, istekli bu tarihte inĢaata baĢlamıĢ sayılacaktır. 

m) Ġhale konusu ―Zemin Kat Ticaret + Konut Alanı‖nın inĢaatın bitim tarihi yer 

tesliminden itibaren maksimum 18 (Onsekiz) ay olup, bu sürenin altında teklif verilebilecektir. 

n) Ġhale konusu iĢin bitim tarihi iskan ruhsatının (yapı kullanma ruhsatının) alındığı 

tarihtir. 

8 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI VE BELGELER: 

Ġhaleye katılacak gerçek ve tüzel kiĢi veya kiĢilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

a) Kanuni ikametgahı olması, 

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

c) Ortak giriĢim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak giriĢim beyannamesi. 

d) ġirket veya kiĢiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeleri 

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2017 yılı için tasdikli) 

e.1) Gerçek kiĢi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge 

e.2) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin Ġdare Merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

e.3) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (e) ve (e.2)deki esaslara temin edecekleri belge, 

f) Ġmza sirküleri verilmesi. 

f.1) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

f.2) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

f.3) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin 

her birinin (f.1) ve (f.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

g) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir. 

h) Bu Ģartnamede yazılı miktarda 89.154,76.-TL. tutarında teminat ve 10.000,00 TL (On 

bin Türk Lirası) ihale dosya bedeli vermesi. 

i) Ġsteklilerin teklif mektuplarını Çanakkale Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü’ne 

en geç 12/07/2017 tarihinde ÇarĢamba günü, saat 12.00’ye kadar tutanak karĢılığında vermeleri 

Ģarttır. Saat 12.00’den sonra teklif mektupları kabul edilmez. 

j) Vergi Dairesinden vergi borcunun olmadığına dair belge 

k) Çanakkale Belediyesi'ne herhangi bir borcu olmadığına dair belge 

l) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

m) 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmıĢ bulunursa ihale 

bozularak kesin teminatı gelir kaydolur. 

Ġlan olunur. 5971/1-1 
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KRĠSTAL ġEKER AMBALAJLAMA HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2017-2018 Kampanyası Kristal ġeker Ambalajlama Hizmet Alımı iĢidir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/322820 

1 - Ġdarenin  

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

Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR  

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

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2017-2018 Kampanyasında üretilecek 

yaklaĢık 78.000 ton Ģekerin ambalajlama ünitesinde 

50 Kg’lık polipropilen torbalara konup, torba ağzı 

dikilerek Ģeker ambarına verilmesi iĢidir. Söz 

konusu iĢ asgari 27 kiĢi ile tahmini 130 gün 

sürecektir 

b) Yapılacağı yer : Burdur ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren yaklaĢık 130 takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Burdur ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 13/07/2017 PerĢembe günü saat 14.30 

4 - Ġhale dokümanı Burdur ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 13/07/2017 PerĢembe günü saat 14.30’a kadar Burdur ġeker Fabrikası 

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

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

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

 5933/1-1 

—— • —— 

ĠHALE ĠPTAL ĠLANI 

TKİ Eli İşletme Müdürlüğünden: 

Müessesemize ait olup 17.06.2017 tarih ve 30099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  

1 sıradaki 47 Kalem Komatsu Yedeği alımı ihale ilanı 30.06.2017 tarihi itibariyle ĠPTAL 

edilmiĢtir.  

 

Ġhalenin - Niteliği - Türü Ġ.K No Dosya No Ġhale Tarih - Saati Teslim 

1- 47 Kalem Komatsu yedeği Al. 300850 2016-1148 11.07.2017-14.00 60 Gün 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 5950/1-1 
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ĠġYERĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Gümüşhane Şiran Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan ġiran Küçük Sanayi Sitesi 38 iĢyeri yapım iĢi 

birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek 

suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

Adresi : Karaca Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Sanayi Sitesi         

No: 219 ġiran/ GÜMÜġHANE 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 38 adet iĢyeri yapım iĢi  

b) Yapılacağı yer : ġiran/GÜMÜġHANE 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31/07/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 14.000.000 TL 

f) Geçici Teminatı :     980.000 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 25/07/2017 - Saat:10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; her türlü bina yapım iĢleridir. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin % 7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġ) Ġç Zarf: ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine 

uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. 

Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 

Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Karaca Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Sanayi Sitesi 

No:219 ġiran/ GÜMÜġHANE adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin 

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

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.   

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - Kooperatifimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.  5936/2-1 
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HĠZMET ALIMI ĠġLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kastamonu ġeker Fabrikası Merkez ve Ziraat Bölge ġefliklerine Bağlı Kantarlarda 

ġekerpancarı Alımı ve Gönderme Hizmet Alımı ĠĢleri T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alım 

Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/321775 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TaĢköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 83 personelle Fabrika Merkez, Devrekani, Seydiler ve 

TaĢköprü Pancar alım merkezlerinde pancarın kampanya 

süresince üreticilerden satın alınması ve Fabrikaya sevk 

edilmesi ile sevk edilen pancarların merkez kantarında 

tesellüm edilmesi ve Fabrika merkezinde yaĢ pancar 

posasının (küspe) satıĢ ve tevzi iĢi. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası ve ziraat bölge Ģefliklerine 

bağlı pancar alım merkezleri. 

c) ĠĢin süresi : ±%25 toleranslı 3 ay (90 gün) süreli 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 14.07.2017, Saat: 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

150,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası HaberleĢme 

ġefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır 

8 - ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı Kanunlara tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5963/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Atıksu Arıtım Tesisi Bakım Onarım/Revizyon ĠĢi Hizmet Alımı T.ġ.F.A.ġ. 

Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/312719 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TaĢköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070 / 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017 Revizyon döneminde, Kastamonu ġeker 

Fabrikası’ndan kaynaklanan atıksuların arıtılması için 

kurulan 3600 m3/gün kapasiteli ANAEROBĠK-AEROBĠK 

ATIKSU ARITIM TESĠSĠNĠN, sözleĢme süresi içinde 

arıtım tesisine ait atıksu havuzlarının, atıksu ve arıtılmıĢ su 

deĢarj kanallarının, pompa ve pompa istasyonların, tüm 

ventil (vana), filtre, borulu ve plakalı ısıtıcı, blower, 

kompresör ve diğer saha elemanlarının temizliği, gerekli 

bakımı - onarım/revizyon montaj demontaj iĢlerinin 

belirtilen niteliklerde 4 kiĢi ile 2 ay süreyle yapılması iĢidir. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : 60 takvim günü (2 ay) sürelidir. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 11.07.2017, saat: 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dâhil) 

150,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası HaberleĢme 

ġefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beĢ) takvim 

günü olmalıdır 

8 - ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı Kanunlara tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9 - Yüklenicinin talep etmesi halinde idari Ģartnamenin 49.5. maddesindeki Ģartlarla 

yatacak yer tahsis edilebilecektir. 5970/1-1 
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ĠRTĠFAK HAKKI KULLANDIRILARAK OTEL-PANSĠYON-APART EV  

VE ÇARġI BĠNALARININ YAPIMI VE 25 YILLIĞINA KĠRAYA  

VERĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

1 - Mülkiyeti Yüzüncü Yıl Üniversitesinde olan Zeve Kampüsünde, bulunan 139 ada,      

4 nolu parselde bulunan 10.000 m²’lik kısmında ―Ġrtifak Hakkı‖ kullanılarak ―OTEL-

PANSĠYON-APART EV VE ÇARġI BĠNALARI‖'nın 2886 Sayılı Devlet Ġhale Yasasının 36. 

maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - Ġhale, Yüzüncü Yıl Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan Rektörlük Binası ihale 

Odasında 13/07/2017 PerĢembe günü saat 10:00’da yapılacaktır. 

Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri 

Ġhaleye katılabilmek için, isteklilerin 8/9/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu 

ve bu Kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen Ģartları taĢımaları ve 

aĢağıda istenilen belgeleri vermeleri ve geçici teminatı yatırmaları gerekir. 

A) Gerçek kiĢiler 

1) Kanuni ikametgah sahibi olması, 

2) Türkiye’de tebligat için ikametgah göstermesi, telefon, faks ve e-mail adresi 

belirtilmesi. 

3) T.C Savcılığından iyi hal kağıdı getirmesi, 

4) 2017 yılına ait ilgisine göre, hangi oda siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı. 

5) 2017 yılına ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

6) Ġstekliler adına vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin 2017 tarihli vekaletnamenin 

aslı veya noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

7) Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin bağlı bulundukları Vergi Dairesinden alacakları vergi 

mükellefi olduklarına dair vergi numarası ve vergi borcu yoktur yazısı alınması. 

8) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair vezne alındısının aslı veya banka teminat 

mektubu verilmesi, 

9) Ġhaleye bizzat katılmayıp teklif vermek isteyenler bu Ģartnamenin 11.maddesine göre 

teklif vereceklerdir. 

10) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair 

belge, 

11) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (1.), (2.), (3.), (4.), (5.), (7.), ve (10.) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri 

belgeler ile ortak giriĢim beyannamesi ortaklarca imzalanan ortaklık sözleĢmesi, 

12) Ġstenen belgeler 2017 tarihli olacaktır. (Aslı veya Noter tasdikli sureti) Ġdarece aslı 

görülmüĢtür Ģerhi konulmayacaktır.  

13) Yeterlilik verilme keyfiyeti kurumun uhdesindedir. 

B) Tüzel kiĢiler 

1) Kanuni ikametgah sahibi olması, 

2) Türkiye’de tebligat için ikametgah göstermesi, telefon, faks ve e-mail adresi 

belirtilmesi. 

3) Tüzel kiĢiliği oluĢturan gerçek kiĢilerin T.C. Savcılığından iyi hal kâğıtları. 
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4) 2017 yılına ait tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı. 

5) Tüzel kiĢiliğinin 2017 yılına ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

6) Ġstekliler adına vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin 2017 tarihli vekaletnamenin 

aslı veya noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

7) Ġhaleye katılan tüzel kiĢilerin bağlı bulundukları Vergi Dairesinden alacakları vergi 

mükellefi olduklarına dair vergi numarası ve vergi borcu yoktur yazısı alınması. 

8) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair vezne alındısının aslı veya banka teminat 

mektubu verilmesi, 

9) Ġhaleye bizzat katılmayıp teklif vermek isteyenler bu Ģartnamenin 11. maddesine göre 

teklif vereceklerdir. 

10) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair 

belge, 

11) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (1.), (2.), (3.), (4.), (5.), (7.), ve (10.) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri 

belgeler ile ortak giriĢim beyannamesi ortaklarca imzalanan ortaklık sözleĢmesi, 

12) Ġstenen belgeler 2017 tarihli olacaktır. (Aslı veya Noter tasdikli sureti) Ġdarece aslı 

görülmüĢtür Ģerhi konulmayacaktır.  

13) Yeterlilik verilme keyfiyeti kurumun uhdesindedir. 

4 - a) Ġhaleye iliĢkin Ġdari-Teknik ġartnamenin tasdikli örnekleri, mesai saatleri içinde 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ġdari Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığından Satınalma ġube Müdürlüğünde 

500,00 (BeĢyüz) ¨. bedel karĢılığında satın alınabilir. Söz Konusu bedel Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığı veznesine yatırılacağı gibi T.C. Ziraat Bankası Van GiriĢimci ġubesindeki TR62 0001 

0021 3936 0238 1851 04nolu hesaba da yatırılabilir. 

b) ġartname ve ekleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ġdari Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 

Satınalma ġube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 

5 - Banka teminat mektupları dıĢındaki teminatların istekliler tarafından Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Saymanlığına veya T. C. Ziraat Bankası Van 

GiriĢimci ġubesindeki TR62 0001 0021 3936 0238 1851 04 nolu hesabına yatırılabilir. 

6 - Ġrtifak Hakkı Kullandırılarak Otel-Pansiyon-Apart Ev ve ÇarĢı Binalarının Yapımı 

ĠĢinin 25. yıl için belirlenen muhammen bedel ve geçici teminat tutarı aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

ĠĢletmenin Adı 

Muhammen Bedeli 

(25 Yıllık) 

Geçici Teminat 

Tutarı 

Ġrtifak Hakkı Kullandırılarak Otel-Pansiyon-

Apart Ev ve ÇarĢı Binalarının Yapımı ve 25 

Yılığına Kiraya Verilmesi ĠĢi 

2.700.000,00 ¨ 81.000,00 ¨ 

 

7 - Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 5986/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5999/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5954/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/223818 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Karabük Üniversitesi 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Karabük Üniversitesi Yapı ĠĢleri 

ve Teknik Daire BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Karabük/Merkez 

Adresi 
100. Yıl Mah. Balıklar Kayası 

Mevkii 
Tel-Faks 370 433 11 12 - 370 433 11 45 

Posta Kodu 78050 E-Mail yapıisleri@karabuk.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

111 GEOZEMĠN VE KAYA 

MEKANĠĞĠ LABORATUVAR 

YAPI BETON ĠNġAAT MAKĠNE 

MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK 

SANAYĠ ve TĠCARET LTD. ġTĠ. 

Özlem SAKARYA  

Adresi 

Kardelen Mah. 2027. Sk. Oleyis 3 

Sitesi B12 Blok No: 97 Batıkent 

ANKARA 

Kardelen Mah. 2027. Sk. Oleyis 3 

Sitesi B 12 Blok No: 97 Batıkent 

ANKARA 

T.C. Kimlik No.  55309517544 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0010813861  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası Kaydı Bulunmamaktadır 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 370774 Kaydı Bulunmamaktadır 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5951/1/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/223818 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Karabük Üniversitesi 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Karabük Üniversitesi Yapı ĠĢleri 

ve Teknik Daire BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Karabük/Merkez 

Adresi 
100. Yıl Mah. Balıklar Kayası 

Mevkii 
Tel-Faks 370 433 11 12 - 370 433 11 45 

Posta Kodu 78050 E-Mail yapıisleri@karabuk.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Fatih KĠRĠġ  

Adresi 

ġehit Osman AVCI Mahallesi 

Malazgirt 1071. Cadde No: 42B/46 

Etimesgut/ANKARA  

 

T.C. Kimlik No. 47077229378  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5630652375  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri 

Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 19596  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5951/2/1-1 



1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/46800 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
6'NCI ANA BAKIM MERKEZĠ 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe BALIKESĠR/MERKEZ 

Adresi 
GÜMÜġÇEġME MAH. ESKĠ 

KESPUT CAD. NO.:1/1 
Tel-Faks 266 2395000 - 266 2497088 

Posta Kodu 10100 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
FULMAK MAKĠNA SANAYĠ VE 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 
 

Adresi 

DUMLUPINAR BULVARI           

13. KM. NO..348 KAT:2-D.43/A 

ETĠMESGUT/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
388 005 4735  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 77161  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/175369 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
11'ĠNCĠ ANA ĠKMAL MERKEZĠ 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/SĠNCAN 

Adresi 
ġEHĠT ÜSTEĞMEN HASAN 

SAHAN KIġLASI YENĠKENT 
Tel-Faks 312 277 34 55 - 312 277 55 68 

Posta Kodu 06930 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SERKAN ÖZDEMĠR  

Adresi 

ĠVEDĠK ORGANĠZE SAN.BÖL. 

1468. CAD. (24.CAD.)  NO.:163/49 

Y.MAHALLE/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 12814086460  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 300719  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 5955/2/1-1 



1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/331638 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
3'ÜNCÜ KOLORDU 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL/ġĠġLĠ 

Adresi 
AYAZAĞA MAH. AYAZAĞA 

SOK. 
Tel-Faks 2123651264-2123651264 

Posta Kodu 34398 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MERKO TEKSTĠL ĠTHALAT 

ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

HASAN BOĞA 

Adresi 
1315 SOK. NO.:1/A 

ÇANKAYA/ĠZMĠR 

1315 SOK. NO.:1/A 

ÇANKAYA/ĠZMĠR 

T.C. Kimlik No. - 58072124896 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6170057805  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠZMĠR TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 78048  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 5955/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/161386 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ÖZEL KUVVETLER 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe GÖLBAġI/ANKARA 

Adresi 
ÖZEL KUVVETLER 

KOMUTANLIĞI OĞULBEY  

Tel-

Faks 

0 312 615 22 10 

0 312 615 21 22 

Posta Kodu 06838 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ĠBRAHĠM GÜLEN 

YALINCAKLI 
- 

Adresi 

ĠVEDĠK ORGANĠZE SANAYĠ 

BÖLGESĠ MERKEZ SANAYĠ 

SĠTESĠ 1354 CADDE 1532/2 

SOKAK NO:3 

YENĠMAHALLE/ANKARA 

- 

T.C. Kimlik No. 14002058112 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
933 003 4845 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 70113 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (..) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 5955/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/161386 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ÖZEL KUVVETLER 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe GÖLBAġI/ANKARA 

Adresi 
ÖZEL KUVVETLER 

KOMUTANLIĞI OĞULBEY  

Tel-

Faks 

0 312 615 22 10 

0 312 615 21 22 

Posta Kodu 06838 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ĠDE OTOMOTĠV TEKSTĠL 

ĠNġAAT TURĠZM SEYAHAT 

VE GIDA PAZARLAMA 

ĠTHALAT ĠHRACAT TAAHHÜT 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

ÇAĞRI YALINCAKLI 

Adresi 

ĠVEDĠK ORGANĠZE SANAYĠ 

BÖLGESĠ MERKEZ SANAYĠ 

SĠTESĠ 1354 CADDE 1532/2 

SOKAK NO:3 

YENĠMAHALLE/ANKARA 

ĠVEDĠK ORGANĠZE SANAYĠ 

BÖLGESĠ MERKEZ SANAYĠ 

SĠTESĠ 1354 CADDE 1532/2 

SOKAK NO:3 

YENĠMAHALLE/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  13993058446 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
470 012 4197 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 140727 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (..) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 5955/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/319144 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
DENĠZ ĠKMAL MERKEZĠ 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe GÖLCÜK/KOCAELĠ 

Adresi 

DENĠZ ĠKMAL MERKEZĠ 

KOMUTANLIĞI 

GÖLCÜK/KOCAELĠ 

Tel-

Faks 

0 262 414 11 29 

0 262 414 79 43 

Posta Kodu 41650 E-Mail denikmerted@dzkk.tsk.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

GÖLPA YAPI MALZEMELERĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

BALĠ ENDER KODAL 

Adresi 

MERKEZ MAHALLESĠ 

CUMHURĠYET CADDESĠ 

NO:63 GÖLCÜK/KOCAELĠ 

AKARCA MAHALLESĠ 3. ETAP 

C2 29 BLOK NO:11 

ĠZMĠT/KOCAELĠ 

T.C. Kimlik No.  56281170482 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
407028737 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KOCAELĠ TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. GÖLCÜK/1296 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 5955/6/1-1 



1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/111632 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
5’ĠNCĠ ANA JET ÜS 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe MERZĠFON/AMASYA 

Adresi 

5’ĠNCĠ ANA JET ÜS 

KOMUTANLIĞI GAZĠ MAHBUP 

MAHALLESĠ REMZĠ ÖZKANCA 

CADDESĠ NO:9/3 

Tel-

Faks 

0 358 513 12 44 

0 358 513 12 44 

Posta Kodu 05400 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

TAġKAYALAR GIDA TARIM 

ÜRÜNLERĠ HAYVANCILIK 

NAKLĠYE OTOMOTĠV SANAYĠ 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

ġEVKET TAġKAYA 

Adresi 

GAZĠ MAHBUP MAHALLESĠ 

ESKĠ BUĞDAY PAZARI NO:2/A 

MERZĠFON/AMASYA 

BAHÇELĠEVLER MAHALLESĠ 

Z.HANIM CADDESĠ NO:194 

MERZĠFON/AMASYA 

T.C. Kimlik No. - 11461601460 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
827 060 3796  - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

MERZĠFON TĠCARET VE 

SANAYĠ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 2708 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 5955/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/267278 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
3’ÜNCÜ HAVA ĠKMAL BAKIM 

MERKEZĠ KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ETĠMESGUT/ANKARA 

Adresi 

3’ÜNCÜ HAVA ĠKMAL BAKIM 

MERKEZĠ KOMUTANLIĞI 

ETĠMESGUT/ANKARA 

Tel-

Faks 

0 312 298 42 61 

0 312 298 42 90 

Posta Kodu  E-Mail cinbaso@hvkk.tsk.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı EDA MALGIR  

Adresi 

PĠRĠREĠS MAHALLESĠ 1993 

SOKAK NO: 23 KAT. 8/139 

ESENYURT/ĠSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. 23569507490  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 41246-5 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 5955/8/1-1 



1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/13281 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ANKARA TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/KEÇĠÖREN 

Adresi 
ETLĠK CADDESĠ (ESKĠ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

DĠVA KURUMSAL YEMEK 

SERVĠSĠ HĠZMETLERĠ GIDA 

TURĠZM TAġIMACILIK 

KIRTASĠYE SANAYĠ VE 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

KEZBAN YEġĠLÖZ 

Adresi 

GERSAN SANAYĠ SĠTESĠ 2310. 

SOKAK NO:42 ERGAZĠ 

YENĠMAHALLE/ANKARA 

GÖKSU MAH. 2’NCĠ ĠNÖNÜ 

CAD. NO:4/3A/31 

ETĠMESGUT/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 13111241262 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3010519644 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 225139 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 5955/9/1-1 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/153311 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ĠSTANBUL TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL/FATĠH 

Adresi 

HOCA PAġA MAHALLESĠ / 

DEMĠRKAPI GÜLHANE PARKI 

YANI 

Tel-Faks 2125140010-2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

AYDONA GIDA ĠNġAAT 

PETROL ĠLETĠġĠM 

KUYUMCULUK TEKSTĠL 

TURĠZM ENERJĠ NAKLĠYAT 

OTOMOTĠV SANAYĠ ĠÇ VE DIġ 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

ORHAN KINA 

Adresi 

CUMHURĠYET MAH. 

TOPTANCILAR SĠTESĠ NO:41 

BATMAN 

GĠRNE MAH. BAYINDIRLIK 

BULVARI NO:2A / 33 

EFELER/AYDIN 

T.C. Kimlik No. - 10704137216 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1190458449 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

BATMAN TĠCARET VE 

SANAYĠ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4560 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 5955/10/1-1 



1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/111764 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ANKARA TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/KEÇĠÖREN 

Adresi 
ETLĠK CAD. (ESKĠ GARAJLAR 

YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
AYKUT DIġ TĠCARET VE 

SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ 
- 

Adresi 

ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 

2’NCĠ CAD. 2/7 SOK. NO:15 

UMURLU/AYDIN 

- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1220382295 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
AYDIN TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 15013-MERKEZ - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 5955/11/1-1 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/608883 (Karar No:160) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
DĠYARBAKIR TEDARĠK 

BÖLGE BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe DĠYARBAKIR/YENĠġEHĠR 

Adresi 
KOOPERATĠFLER ELAZIĞ 

CADDESĠ  
Tel-Faks 4122238414-4122281225 

Posta Kodu 21100 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SADRĠYE GÜNDOĞDU - 

Adresi 

PAġAKÖY MAH. PAġAKÖY 

MÜCAVĠR SK. NO:315/A 

ALTIEYLÜL/BALIKESĠR 

- 

T.C. Kimlik No. 23584350224 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4290191648 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
BALIKESĠR TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 18346-MERKEZ - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 5955/12/1-1 



1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/608883 (Karar No:161) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
DĠYARBAKIR TEDARĠK 

BÖLGE BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe DĠYARBAKIR/YENĠġEHĠR 

Adresi 
KOOPERATĠFLER ELAZIĞ 

CADDESĠ  
Tel-Faks 4122238414-4122281225 

Posta Kodu 21100 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
SADRĠYE GÜNDOĞDU 

- 

Adresi 

PAġAKÖY MAH. PAġAKÖY 

MÜCAVĠR SK. NO:315/A 

ALTIEYLÜL/BALIKESĠR 

- 

T.C. Kimlik No. 23584350224 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4290191648 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
BALIKESĠR TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 18346-MERKEZ - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 5955/13/1-1 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/608883 (Karar No:162) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
DĠYARBAKIR TEDARĠK 

BÖLGE BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe DĠYARBAKIR/YENĠġEHĠR 

Adresi 
KOOPERATĠFLER ELAZIĞ 

CADDESĠ  
Tel-Faks 4122238414-4122281225 

Posta Kodu 21100 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SADRĠYE GÜNDOĞDU - 

Adresi 

PAġAKÖY MAH. PAġAKÖY 

MÜCAVĠR SK. NO:315/A 

ALTIEYLÜL/BALIKESĠR 

- 

T.C. Kimlik No. 23584350224 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4290191648 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
BALIKESĠR TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 18346-MERKEZ - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 5955/14/1-1 



1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/117399 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
DENĠZ KUVVETLERĠ 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe BAKANLIKLAR/ANKARA 

Adresi 

DENĠZ KUVVETLERĠ 

KOMUTANLIĞI DIġ TEDARĠK 

DAĠRE BAġKANLIĞI 

Tel-

Faks 

0 312 403 22 35 

0 312 417 30 65 

Posta Kodu 06100 E-Mail distedakral@dzkk.tsk.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

VOLMEKS OTOMOTĠV ĠÇ VE 

DIġ TĠCARET SANAYĠ 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

- 

Adresi 

ÇĠLEK MAHALLESĠ 63117 

SOKAK TIRMIL SANAYĠ 

SĠTESĠ 01 BLOK NO:34  

33020 MERSĠN 

- 

T.C. Kimlik No.  - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Liman V.D.-620 007 9300 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

MERSĠN TĠCARET VE SANAYĠ 

ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 19265 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 5955/15/1-1 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/118665 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ĠSTANBUL TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL/FATĠH 

Adresi 

HOCA PAġA MAH. / 

DEMĠRKAPI GÜLHANE PARKI 

YANI 

Tel-Faks 2125140010-2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ĠSMAĠL ÜLKER - 

Adresi 

HÜRRĠYET MAHALLESĠ AKTAġ 

ÇIKMAZI SK. APT NO:5 K:4 D:16 

BAHÇELĠEVLER/ĠSTANBUL 

- 

T.C. Kimlik No. 39721661320 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ADANA TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 63588 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 5955/16/1-1 



1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/248931 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ERZURUM TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ERZURUM/YAKUTĠYE 

Adresi 
LALAPAġA MAH. 

HASTANELER CAD. NO:6 
Tel-Faks 4422335178-4422331389 

Posta Kodu 25100 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı MUAMMER DEMĠR - 

Adresi 

EHLĠBEYT MAH. 

TEKSTĠLCĠLER SK. NO:35/C 

YAPIM ĠġĠ MERKEZĠ BALGAT 

ÇANKAYA/ANKARA 

- 

T.C. Kimlik No. 48151210978 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ANKARA TUHAFĠYE PARFÜM 

VE BĠLLURĠYECĠLER ESNAF 

ODASI 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 06/329200 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 5955/17/1-1 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/200965 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ĠSTANBUL TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL/FATĠH 

Adresi 

HOCA PAġA MAH. / 

DEMĠRKAPI GÜLHANE PARKI 

YANI 

Tel-Faks 2125140010-2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı EROL AKGÜN  

Adresi 
ÇANKAYA MAH. NĠLGÜN SK. 

NO:10/2 ÇANKAYA/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. 10729326718  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 - 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 5955/18/1-1 



1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/24902 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

6'NCI HUDUT ALAY 

KOMUTANLIĞI 

Ġl/Ġlçe VAN / VAN MERKEZ 

Adresi - Tel-Faks 4322151978 - 4322146799 

Posta Kodu - E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı BEHCET ERTUġ  

Adresi 

BULAK MAH. BULVAR CAD. 

GAP APT. NO.:3 HAKKARĠ 

 

T.C. Kimlik No. 24955857410  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

3740185680  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

HAKKARĠ TĠC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 001282  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 

(  ) 

b-4735 

KĠSK 

(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 5955/19/1-1 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2012/50046 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
DENĠZ KUVVETLERĠ 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe BAKANLIKLAR/ANKARA 

Adresi 

DENĠZ KUVVETLERĠ 

KOMUTANLIĞI DIġ TEDARĠK 

DAĠRE BAġKANLIĞI  

Tel-Faks 
0 312 403 22 35 

0 312 417 30 65 

Posta Kodu 06100 E-Mail distedakral@dzkk.tsk.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek 

veya Tüzel KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
TANO PARTS 

LĠMĠTED 
TAYFUN SEZĠġ 

ALESTA 1 GEMĠ YAT 

TURĠZM ĠTHALAT 

ĠHRACAT ĠMALAT 

PAZARLAMA 

SANAYĠĠ VE 

TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Adresi 

32 QUEEN ANNE 

STREET, WIG&HD 1 

ST FLOOR 40-41 

GREAT CASTLE 

STREET WIW 8LU 

LONDON/ĠNGĠLTERE 

ZÜBEYDE HANIM 

SOKAK NO:16 

SAHĠLEVLERĠ/ĠZMĠR 

KARACAOĞLAN 

MAHALLESĠ 6171 

SOKAK NO:2/1 

IġIKKENT 

BORNOVA/ĠZMĠR 

T.C. Kimlik No.  44323452658  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
GB 943953295  051 020 3518 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

THE REGISTRAR OF 

COMPANIES FOR 

ENGLAND AND 

WALES 

 
ĠZMĠR DENĠZ 

TĠCARET ODASI 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
6725406  138941 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/471592 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
5’ĠNCĠ ZIRHLI TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe GAZĠANTEP/ġEHĠTKAMĠL 

Adresi 

ZEYTĠNLĠ MAH. SANĠ 

KONUKOĞLU BULVARI 

NU:1/1 

Tel-Faks 3423212710-3423225926 

Posta Kodu 27150 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SALMAN SEVEN  

Adresi 

VEDAT DALOKAY HALK 

KOMPLESĠ 4. PERON NO.:203 

SEYHAN/ADANA 

 

T.C. Kimlik No. 44701198802  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7640042388  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

HAKKARĠ ESNAF VE 

SANATKARLAR ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 30/8601  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/9171 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ANKARA TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/KEÇĠÖREN 

Adresi 
ETLĠK CADDESĠ (ESKĠ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı GÖNÜL IġIN - 

Adresi 

HÜRRĠYET MAHALLESĠ 

AKTAġ ÇIKMAZI SK. APT. 

NO.:5 K.:4-16 

BAHÇELĠEVLER/ĠSTANBUL 

- 

T.C. Kimlik No. 24298393392 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4800218011 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 537954 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMĠK PERSONEL ĠLANI 

(PROFESÖR VE YARDIMCI DOÇENT ĠLANI) 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değiĢiklik 

yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerinde belirtilen koĢullara göre öğretim üyesi alınacaktır. 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen 

diğer koĢulları taĢıyan adaylardan profesör kadrolarına baĢvuracakların Üniversitemiz Personel 

Dairesi BaĢkanlığına, yardımcı doçent kadrosuna baĢvuracak adayların ilgili Fakültelere Ģahsen 

baĢvurmaları gerekmektedir. Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan 

adayların baĢvuruları ile postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

PROFESÖR 

Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların baĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten 

baĢvuru dilekçelerine (www.erzurum.edu.tr adresinden alınacaktır) özgeçmiĢ, (4) dört adet 

fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans, doktora ve onaylı doçentlik belgesi, baĢlıca 

araĢtırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 

(Altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi BaĢkanlığına Ģahsen müracaat 

etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde 

çalıĢtırılacaktır.) 

YARDIMCI DOÇENT: 

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların, baĢvurdukları bölüm ve anabilim 

dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmiĢini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan 

fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan (4) dört 

takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına baĢvurmaları gerekmektedir. 

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvurularda üniversitelerin akademik kadrolara 

atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar 

çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma Ģartı getirilse bile söz 

konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca 

yabancı dil sınavı yapılacaktır. Ġlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında baĢarılı olmaları 

gerekmektedir. 

BaĢvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son baĢvuru tarihi tatile 

denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar baĢvuru yapılabilecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca 

eĢdeğerliliğinin onaylanmıĢ olması gerekmektedir. 

Herhangi bir kamu kurumunda çalıĢanlar (daha önce çalıĢıp ayrılmıĢ dahi olsalar) 

çalıĢtıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir. 

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmıĢ olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf 

olduğunu belgelendirmek. 
 

BĠRĠMĠ 
ANABĠLĠM 

DALI 
UNVANI AD. DRC. BAġVURU KOġULU 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Profesör 1 1 

Olasılık esaslı analizlerin 

biyomekanik uygulamaları 

üzerine çalıĢma yapmıĢ olmak 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Yrd. Doç. 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Yrd. Doç 

1 3 

Bilgisayar Mühendisliği 

alanında doktora yapmıĢ 

olmak 

1 4 

Bilgisayar Mühendisliği 

alanında doktora yapmıĢ 

olmak 
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak aĢağıda belirtilen 

bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Profesör adaylarının; nüfus 

cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler  

(onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiĢ, doçentlik belgesi, 

yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalıĢmalarını, Üniversite 

Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Ġstanbul GeliĢim 

Üniversitesi Rektörlüğüne baĢvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiĢ, 

doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir). 

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Doçent adaylarının; nüfus 

cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler  

(onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiĢ, doçentlik belgesi, 

yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Ġstanbul GeliĢim 

Üniversitesi Rektörlüğüne baĢvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiĢ, 

doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir). 

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Yardımcı Doçent 

adaylarının;  nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim 

durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi)  

anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiĢ, doktora belgesi, bilimsel 

çalıĢmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte Ġlan edilen birime 

baĢvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiĢ, yayın listesi, doktora 

belgesi, yabancı dil belgesi eklenecektir). Yardımcı Doçentlik kadrolarına baĢvuran adayların 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca 

ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı 

yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte 

Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince belirlenecek olup, ilgili kiĢilere sınav sonuçları 

ayrıca bildirilecektir). 

BaĢvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 17.07.2017 tarihine kadar Profesör 

ve Doçent kadrosuna baĢvurular için Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvurular için ise 

Ġstanbul GeliĢim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına Ģahsen yapılması gerekmektedir. 

Posta ve internet üzerinden yapılan baĢvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 

Kadro detayları : www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.  

Adres : Cihangir Mah. ġehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. 

  No:1 Avcılar/Ġstanbul  --  Tel: 0212 422 70 00 
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ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE 

SOSYAL BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ ARANAN NĠTELĠK 

KADRO ÜNVANI -ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım 
Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Havacılık Yönetimi 
Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Turizm Rehberliği 
Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Uluslararası Ticaret 

(Ġngilizce)* 

Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Uluslararası ĠĢletmecilik 

ve Ticaret 

Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 3 

Sosyoloji 
Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Psikoloji 
Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 1 1 

Psikoloji (Ġngilizce)* 
Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Ekonomi ve Finans 
Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 1 1 

Uluslararası Ticaret 
Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Uluslararası Lojistik ve 

TaĢımacılık (Ġngilizce)* 

Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası ĠliĢkiler 

Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 1 2 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası ĠliĢkiler 

(Ġngilizce)* 

Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 1 3 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi 

Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 1 3 

Yönetim BiliĢim 

Sistemleri 

Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 1 1 

UYGULAMALI 

BĠLĠMLER 

YÜKSEKOKULU ARANAN NĠTELĠK 

KADRO ÜNVANI -ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Halkla ĠliĢkiler ve 

Reklamcılık 

Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 

Video reklamcılık, basılı 

reklamcılık alanlarında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

1 - 1 

Medya ve ĠletiĢim 

Sistemleri 

Ġlgili alandan doktorasını 

almıĢ olmak. Grafik tasarımı, 

grafik animasyon ve masaüstü 

yaratıcılık gibi alanlarda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

- - 1 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 

 

UYGULAMALI 

BĠLĠMLER 

YÜKSEKOKULU ARANAN NĠTELĠK 

KADRO ÜNVANI -ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Gastronomi 
Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 - 1 

Gastronomi (Ġngilizce)* 
Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 1 1 

Sosyal Hizmet 

Ġlgili alandan veya sosyoloji 

alanından doktorasını ya da 

doçentliğini almıĢ olmak. 

1 - 3 

Restorasyon ve 

Konservasyon 

Ġlgili alandan doktorasını 

almıĢ olmak. 
- - 1 

Uçak-Gövde ve Motor 

Bakım 

Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 - 1 

Lojistik 
Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 - 1 

Uluslararası Ticaret 
Ġlgili alandan doktorasını 

almıĢ olmak. 
- - 2 

Bankacılık ve Sigortacılık 
Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 - 2 

Sigortacılık ve Risk 

Yönetimi 

Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 - 2 

Havacılık Yönetimi 
Ġlgili alandan doktorasını 

almıĢ olmak. 
- - 1 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 
Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 - 1 

MÜHENDĠSLĠK-

MĠMARLIK 

FAKÜLTESĠ ARANAN NĠTELĠK 

KADRO ÜNVANI -ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Bilgisayar Mühendisliği 

Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olup, ilgili 

alanda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

1 1 1 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olup, ilgili 

alanda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

1 1 2 

Endüstri Mühendisliği 

Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olup, ilgili 

alanda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

1 1 1 

ĠnĢaat Mühendisliği 

Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olup, ilgili 

alanda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

1 1 3 
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MÜHENDĠSLĠK-

MĠMARLIK 

FAKÜLTESĠ ARANAN NĠTELĠK 

KADRO ÜNVANI -ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

ĠnĢaat Mühendisliği 

(Ġngilizce)* 

Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olup, ilgili 

alanda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

1 1 2 

Mekatronik Mühendisliği 

Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olup, ilgili 

alanda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

1 1 3 

Mimarlık 

Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olup, ilgili 

alanda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

1 1 2 

Mimarlık (Ġngilizce)* 

Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olup, ilgili 

alanda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

1 1 3 

Biyomedikal Mühendisliği 
Ġlgi alandan doktorasını almıĢ 

olmak. 
- - 1 

GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESĠ ARANAN NĠTELĠK 

KADRO ÜNVANI - ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Ġç Mimarlık 

Doçentliğini veya doktorasını 

mimarlık ya da iç mimarlık 

alanında yapmıĢ olmak. 

1 - 1 

ĠletiĢim Tasarımı 

Doçentliğini veya Sanatta 

yeterliliğini resim alanında 

yapmıĢ olmak. 

1 - 2 

Grafik Tasarım 

Doktorasını veya Sanatta 

yeterliliğini resim ya da grafik 

alanında yapmıĢ olmak. 

- - 4 

Sinema ve Televizyon 

Doktorasını veya Sanatta 

yeterliliğini sinema ve 

televizyon alanında yapmıĢ 

olmak. 

- - 2 

Moda ve Tekstil Tasarımı 

Doktorasını veya Sanatta 

yeterliliğini sinema ve 

televizyon alanında yapmıĢ 

olmak. 

- - 1 
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BEDEN EĞĠTĠMĠ VE 

SPOR YÜKSEKOKULU ARANAN NĠTELĠK 

KADRO ÜNVANI -ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Egzersiz ve Spor Bilimleri 
Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliği almıĢ olmak. 
2 2 2 

Rekreasyon 
Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliği almıĢ olmak. 
2 2 2 

Antrenörlük Eğitimi 
Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliği almıĢ olmak. 
2 2 2 

Spor Yöneticiliği 
Ġlgili alandan doktorasını veya 

doçentliği almıĢ olmak. 
2 2 2 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ 

YÜKSEKOKULU ARANAN NĠTELĠK 

KADRO ÜNVANI - ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Beslenme ve Diyetetik 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor ya da Beslenme ve 

Diyetetik, Veterinerlik, 

Kimya, Klinik Biyokimya, 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik, Gastronomi Türkçe 

ya da Ġngilizce bölümlerden 

lisans mezunu olup, yüksek 

lisans veya doktorasını ilgili 

alanlarda yapmıĢ olmak. 

1 1 3 

Beslenme ve Diyetetik 

(Ġngilizce)* 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor ya da Beslenme ve 

Diyetetik, Veterinerlik, 

Kimya, Klinik Biyokimya, 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik, Gastronomi Türkçe 

ya da Ġngilizce bölümlerden 

lisans mezunu olup, yüksek 

lisans veya doktorasını ilgili 

alanlarda yapmıĢ olmak. 

1 1 3 

Çocuk GeliĢimi 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor ya da Çocuk GeliĢimi 

veya Okul Öncesi Eğitimi, 

Psikoloji, ĠletiĢim, Sosyoloji 

Türkçe ya da Ġngilizce bölümü 

lisans mezunu olup, yüksek 

lisans veya doktorasını ilgili 

alanlarda yapmıĢ olmak. 

1 1 2 

Çocuk GeliĢimi 

(Ġngilizce)* 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor ya da Çocuk GeliĢimi 

veya Okul Öncesi Eğitimi, 

Psikoloji, ĠletiĢim, Sosyoloji 

Türkçe ya da Ġngilizce bölümü 

lisans mezunu olup, yüksek 

Lisans veya doktorasını ilgili 

alanlarda yapmıĢ olmak. 

1 1 2 
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SAĞLIK BĠLĠMLERĠ 

YÜKSEKOKULU ARANAN NĠTELĠK 

KADRO ÜNVANI - ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Dil ve KonuĢma Terapisi 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor veya Lisans mezunu 

olup, Yüksek Lisans veya 

Doktorasını Dil ve KonuĢma 

Terapisi ile ilgili alanlarda 

yapmıĢ olmak. 

1 1 2 

Ergoterapi 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor veya ilgili alanda 

doktorasını veya doçentliğini 

almıĢ olmak. 

1 1 2 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor ya da Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü, 

Ergoterapi, Fizik, Moleküler 

Biyoloji ve Genetik Türkçe 

veya Ġngilizce lisans mezunu 

olmak, yüksek Lisans veya 

doktorasını ilgili alanlarda 

yapmıĢ olmak. 

1 1 2 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

(Ġngilizce)* 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor ya da Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü, 

Ergoterapi, Fizik, Moleküler 

Biyoloji ve Genetik Türkçe 

veya Ġngilizce lisans mezunu 

olmak, yüksek lisans veya 

doktorasını ilgili alanlarda 

yapmıĢ olmak. 

1 1 2 

HemĢirelik 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor ya da HemĢirelik, 

Kimya, Moleküler Biyoloji ve 

Genetik, Biyoloji, Eczacılık 

Türkçe veya Ġngilizce bölümü 

lisans mezunu olmak, yüksek 

lisans veya doktorasını ilgili 

alanlarda yapmıĢ olmak. 

1 1 2 

HemĢirelik (Ġngilizce)* 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor ya da HemĢirelik, 

Kimya, Moleküler Biyoloji ve 

Genetik, Biyoloji, Eczacılık 

Türkçe veya Ġngilizce bölümü 

lisans mezunu olmak, yüksek 

lisans veya doktorasını ilgili 

alanlarda yapmıĢ olmak. 

1 1 2 

Odyoloji 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor veya Lisans mezunu 

olup, yüksek Lisans veya 

doktorasını Odyoloji ile ilgili  

alanlarda yapmıĢ olmak. 

1 1 2 
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SAĞLIK BĠLĠMLERĠ 

YÜKSEKOKULU ARANAN NĠTELĠK 

KADRO ÜNVANI - ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Ortez Protez 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor veya lisans mezunu 

olup, yüksek lisans veya 

doktorasını Ortez Protez  ile 

ilgili alanlarda yapmıĢ olmak. 

1 1 2 

Perfüzyon Teknikleri 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor veya lisans mezunu 

olup, yüksek lisans veya 

doktorasını Perfüzyon 

Teknikleri ile ilgili alanlarda 

yapmıĢ olmak. 

1 1 2 

Sağlık Yönetimi 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor veya Sağlık Ġdaresi, 

Sağlık Yönetimi veya ĠĢletme 

Bölümlerinden birinde lisans 

mezunu olmak,  yüksek lisans 

veya doktorasını Sağlık 

Yönetimi veya ĠĢletme 

alanında yapmıĢ olmak. 

1 1 2 

Sosyal Hizmetler 

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, 

Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, 

Hukuk, Kamu Yönetimi, 

Ġstatistik, ĠletiĢim Türkçe veya 

Ġngilizce Bölümü lisans 

mezunu olmak, yüksek lisans 

veya doktorasını ilgili 

alanlarda yapmıĢ olmak. 

1 1 2 

Sosyal Hizmetler 

(Ġngilizce)* 

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, 

Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, 

Hukuk, Kamu Yönetimi, 

Ġstatistik, ĠletiĢim Türkçe veya 

Ġngilizce Bölümü lisans 

mezunu olmak, yüksek lisans 

veya doktorasını ilgili 

alanlarda yapmıĢ olmak. 

1 1 2 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU ARANAN NĠTELĠK 

KADRO ÜNVANI - ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Patoloji Laboratuvar 

Teknikleri 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 

Patoloji alanında uzmanlığını 

tamamlamıĢ olmak. 

- - 3 

Saç Bakım ve Güzellik 

Hizmetleri 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 

Deri ve Zührevi Hastalıklar 

alanında uzmanlığını 

tamamlamıĢ olmak. 

- - 1 

 
(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ―Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmelik‖ uyarınca Ġngilizce ders verebiliyor olmak. 5978/1-1 
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Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

ĠLAN TUTANAĞI 

09.06.2017 gün ve 2017/129 ceza kararı 

Recep TAġDEMĠR- Hilmi Hatice Aksoy Ortaokulu Öğretmeni (Emekli) 

1 - Okul Müdürü Yasemin KOCAMAN'a karĢı takındığınız tavır, tutum ve davranıĢlarla 

okulun idaresini zor durumda ve çaresiz bıraktığınız, Velileri idareye karĢı kıĢkırtıcı söz ve 

davranıĢlarda bulunduğunuz, 

Ġddiası sübut bulmuĢtur. 657 Sayılı DMK'nın 125/A-e maddesi gereğince "UYARMA" 

cezası ile tecziye edildiniz. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 5968/1-1 

—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.05.2017 gün ve 103 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14.06.2017 gün ve 1262 sayılı kararı ile onaylanan 

"Pursaklar 95232 nolu adanın kuzeyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına yönelik 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği", 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi ve 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan Panosunda 30 gün 

süreyle askıya çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 5952/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.07.628 

Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2017-239 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.05.2017-8085 ADANA 

Adana ili, Kozan ilçesi, Velicanlı mahallesi, 101 ada, 135 parselde tespit edilen arkeolojik 

alanların tesciline iliĢkin; Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının  

hazırladığı 20.01.2017 gün ve 1483 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Adana ili, Kozan ilçesi, Velicanlı mahallesi, 101 ada, 135 parselde tespit edilen arkeolojik 

alanların 2863 Sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı 

anlaĢıldığından 1. ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada 

gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, alanda can ve mal kaybını önleyici gerekli 

tedbirlerin ilgili idarece alınması/aldırılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.04/8 

Toplantı Tarihi ve No : 25.05.2017-238 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.05.2017-8035 ADANA 

Mersin ili, Mut ilçesi, Kale ve Doğancı Mahallelerinde yapılan incelemelerde tespit edilen 

arkeolojik alanın tesciline iliĢkin, Mersin Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.04.2017 

gün ve 2946 sayılı yazısı, eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 12.04.2017 gün 

ve 2017\170-1169 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mersin ili, Mut ilçesi, Kale ve Doğancı Mahallelerinde yapılan incelemelerde, 

Claudiapolis Antik Kenti 1. ve 2. Derece sit alanının güneyinde ve doğusunda, mevcut sit 

sınırlarının dıĢında tespit edilen arkeolojik mimari yapı elemanlarının bulunduğu alanın 2863 

sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 

3.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada 

gösterilen sit sınırlarının uygun olduğuna, bölgenin sit ilan edilmesi ile 2863 sayılı yasanın 17. 

Maddesi uyarınca mevcut imar planı yürürlükten kalktığından, GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve 

Kullanma ġartlarının hazırlanmasına yönelik dokümanların ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza 

iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.08.118 

Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2017-237 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.05.2017-7991 ADANA 

Hatay ili, Yayladağı ilçesi, Gözlekçiler mahallesi, 377, 378, 765 parsellerin bir kısmı ile 

tapulama harici alanda tespit edilen arkeolojik alanın tesciline iliĢkin; T.C. Hatay Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17.04.2017 gün ve 1971 sayılı yazısı ve eki 13.04. 2017 günlü 

rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Hatay ili, Yayladağı ilçesi, Gözlekçiler mahallesi, 377, 378, 765 parsellerin bir kısmı ile 

tapulama harici alanda tespit edilen arkeolojik alanın 2863 Sayılı Yasa kapsamında korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tesciline, kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, alanda can 

ve mal kaybını önleyici gerekli tedbirlerin ilgili idarece alınması/aldırılmasına karar verildi. 



1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 

 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 

 

 



1 Temmuz 2017 – Sayı : 30111 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 

 

 5812/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.17.33 

Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2017-239 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.05.2017-8096 ADANA 

Adana ili, Çukurova ilçesi, Dörtler Mahallesi, 371 ada, 11 nolu parselde Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespiti yapılan alanın tescil talebine iliĢkin; Adana BüyükĢehir Belediyesi Kent 

Estetiği ve Kentsel DönüĢüm Daire BaĢkanlığı KUDEB ġube Müdürlüğünün 16.05.2017 gün ve 

1518 sayılı yazısı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.04.2017 gün ve 7846 

sayılı kararı, Adana BüyükĢehir Belediyesi Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Yol ġube Müdürlüğünün 

07.03.2017 ve 484 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24.04.2017 günlü 

rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Kurul Müdürlüğü Uzmanlarınca tespiti yapılan ve tescile önerilen Dörtler Mahallesi 371 

ada, 11 numaralı parselin Adana Ġli, Çukurova Ġlçesi idari sınırlarında kaldığının Adana 

BüyükĢehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel DönüĢüm Daire BaĢkanlığı KUDEB ġube 

Müdürlüğünün 16.05.2017 gün ve 1518 sayılı yazısı ve eklerinden anlaĢıldığına, bu bağlamda 

kararımız eki haritada sınırları gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tesciline, kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.13.177 

Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2017-237 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.05.2017-8003 ADANA 

Hatay Ġli, Arsuz Ġlçesi, Arpaçiftlik mahallesi, mülkiyeti Hazineye ait,  III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan, 126 ada, 1 parsel ve sit alanı sınırları dıĢında kalan 123 ada, 

1, 125 ada, 1, 127 ada, 1 ve 128 ada, 1 parsellerin trampa istemine yönelik yapılan incelemelerde 

tespit edilen arkeolojik alanın tesciline iliĢkin; Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

07.04.2017 gün ve 1799 sayılı yazısı, eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 04.04.2017 

gün ve 1542 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda;  

Hatay Ġli, Arsuz Ġlçesi, Arpaçiftlik mahallesi, mülkiyeti Hazineye ait, 123 ada, 1, 125 ada, 

1, 127 ada, 1 ve 128 ada, 1 parsellerde yapılan incelemelerde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 

sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 

3.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada 

gösterilen sit sınırlarının uygun olduğuna, sit tescili ile trampaya konu olan parsellerin mevcut 

imar planının 2863 sayılı yasanın 17. Maddesi uyarınca iptal olması nedeniyle, 3. Derece 

arkeolojik sit alanına yönelik Koruma Amaçlı Ġmar Planının hazırlanarak kurulumuzda 

iletilmesinden sonra 126 ada, 1, 123 ada, 1, 125 ada, 1, 127 ada, 1 ve 128 ada, 1 parsellerin 

trampa istemine yönelik değerlendirme yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.04/174 

Toplantı Tarihi ve No : 25.05.2017-238 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.05.2017-8036 ADANA 

Mersin ili, Mut ilçesi, Mirahor Mahallesinde yapılan incelemelerde tespit edilen 

Görmüktepe Höyüğünün tesciline iliĢkin, Kurulumuzun 26.01.2017 gün ve 7431 sayılı kararı, 

Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 17.05.2017 günlü rapor, Kayraktepe Barajı Bilim 

Komisyonunun Kasım 2016 günlü raporunun ilgili kısmı okundu, ekleri incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Mersin ili, Mut ilçesi, Mirahor Mahallesinde yapılan incelemelerde tespit edilen 

Görmüktepe Höyüğünün bulunduğu alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1.derece arkeolojik sit alanı olarak 

tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit sınırlarının uygun 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.18.98 

Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2017-239 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.05.2017-8104 ADANA 

Adana Ġli, Sarıçam Ġlçesi, Misis/Yakapınar mahallesi, Tırık Mevkii, 372-1843-1928 

parsellerdeki 4. Ġlave OSB 3 Nolu Sit Alanı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında yapılan sondaj 

sonucunun değerlendirilmesi ve 372 ve 1928 parsellerde yeni tespit edilen alanın 1. Derece 

Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline iliĢkin; Adana Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

12.04.2017 gün ve 1310 sayılı yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

03.04.2017 günlü rapor, AOSB Bölge Müdürlüğünün 20.10.2016 gün ve AOSB-43738 sayılı 

yazısı, Kurulun 25.04.2017 gün ve 7863 sayılı kararı, Adana Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 22.05.2017 gün ve 1883 sayılı yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 16.05.2017 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Adana Ġli, Sarıçam Ġlçesi, Misis/Yakapınar mahallesi, Tırık Mevkii, 372-1843-1928 

parsellerdeki 4. Ġlave OSB 3 Nolu Sit Alanı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kurulun 

27.10.2016 gün ve 7068 sayılı kararına istinaden yapılan sondaj kazısı sonucu sit statüsünün 

kaldırılması talebine yönelik, AOSB Bölge Müdürlüğünün 20.10.2016 gün ve AOSB-43738 sayılı 

yazısından, alanda sondaj kazılarının yapılıp sondaj kazılarında herhangi bir kültür varlığına 

rastlanılmaz ise sit statüsünün iptalinin talep edildiğinin anlaĢıldığına, talebe yönelik Müzesince 

hazırlanan 03.04.2017 günlü raporda ―2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

Kapsamında TaĢınır veya TaĢınmaz Kültür Varlığı yada alanın geçmiĢ dönemdeki kullanımını 

gösteren kültür katı ile karĢılaĢılmamıĢtır. Bu sebeple söz konusu alanların ilgili idare talebi 

doğrultusunda değerlendirilmesinde tarafımızca bir sakınca görülmemesine…‖ dendiğinin 

anlaĢıldığından 3. Derece Arkeolojik sit statüsünün kaldırılarak kararımız eki haritada önerilen 

alanın 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescilinin uygun olduğuna (OLUMLU), Kurulun 

27.10.2016 gün ve 7071 sayılı tescil kararı ve GDKEKK belirlenmesine yönelik 31.03.2017 gün 

ve 7783 sayılı kararının iptaline, alana yönelik yeni hazırlanacak GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları 

ve Kullanma KoĢullarının belirlenerek Kurulumuza getirilmesine, 372-1843-1928 parsele 

17.11.2016-15589 yevmiye numarası ile verilen ―3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin 

kaldırılmasının ve 1. Derece Arkeolojik Sit alanına dönüĢtürülen 372 ve 1928 parsele ―1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı‖ Ģerhinin verilmesinin ilgili idaresinden istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.06.604 

Toplantı Tarihi ve No : 07.06.2017-240 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.06.2017-8111 ADANA 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, MeĢelik mahallesinde, 25.04.2015 gün ve 3789 sayılı kurul 

kararı ile uygun bulunan 1.derece arkeolojik sit sınırlarının revizyonuna iliĢkin; Mersin Valiliği Ġl 

Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 17.02.2017 gün ve 1255 sayılı yazısı ve eki Tarsus Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 06.02.2017 günlü rapor, Kurulumuzun 25.04.2015 gün ve 

3789 sayılı kurul kararı okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, MeĢelik mahallesinde, 25.04.2015 gün ve 3789 sayılı kurul 

kararı ile uygun bulunan 1.derece arkeolojik sit sınırlarının tespiti sırasında alınan koordinatlarla 

hazırlanan tescil haritasında sehven hata yapıldığının ve bölgedeki kaya mezarlarının bu alan 

dıĢında kaldığının Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 06.02.2017 günlü 

raporundan anlaĢıldığına, bu bağlamda, Kurulumuzun 25.04.2015 gün ve 3789 sayılı kurul 

kararının iptaline, bu karar uyarınca sit sınırları içerisinde kalan 717-724-725-726-727 parsellere 

Ģerh verilmiĢse kaldırılmasının istenmesine, MeĢelik mahallesi 1404-1412(eski 720-721 ) 

parsellerdeki kaya mezarlarını içine alacak Ģekilde Müzesince önerilen ve kararımız eki 

haritalarda gösterilen 1.derece arkeolojik sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.09/83 

Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2017-237 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.05.2017-7995 ADANA 

Hatay Ġli, Erzin ilçesi, Turunçlu Mevkinde planlanan Erzin Ġlave Organize Sanayi Bölgesi 

seçim çalıĢmasına yönelik yapılan incelemelerde tespit edilen arkeolojik alanın tesciline iliĢkin, 

Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.05.2017 gün ve 2246 sayılı yazısı, Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 26.04.2017 gün ve 1911 sayılı uzman raporu okundu, ekleri 

ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Hatay Ġli, Erzin ilçesi, Turunçlu Mevkinde planlanan Erzin Ġlave Organize Sanayi Bölgesi 

seçim çalıĢmasına yönelik yapılan incelemelerde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa 

kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 3.derece 

arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit 

sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.13.99 

Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2017-237 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.05.2017-7997 ADANA 

Hatay Ġli, Arsuz Ġlçesi içerisinde yer alan 1. ve 3. Derece arkeolojik sit alanlarıyla ilgili 

Kurulumuzun 28.03.2017 gün ve 7651 sayılı kararı ve eki haritalarda yer alan ―Madenli 

Mahallesi‖ ibaresinin ―Çengen Mahallesi‖ olarak değiĢtirilmesi gerektiğine dair Hatay Valiliği 

Kadastro Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 967753 sayılı yazısı, Kurulumuzun 28.03.2017 gün 

ve 7651 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda, 

Hatay Ġli, Arsuz Ġlçesi içerisinde yer alan 1. ve 3. Derece arkeolojik sit alanlarıyla ilgili 

Kurulumuzun 28.03.2017 gün ve 7651 kararımız ve eki haritalarda geçen ―Madenli Mahallesi‖ 

ibaresinin ―Çengen Mahallesi‖ olarak değiĢtirilmesine, bu değiĢiklik kapsamında hazırlanan 

kararımız eki 1/5000 ve 1/2000 ölçekli sit haritalarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.05.1648 

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2017-7510 ADANA 

Mersin Ġli, Silifke Ġlçesi, Tosmurlu Mahallesi ve Bahçederesi Mahallesi sınırları içindeki 

ÇeĢmeli-Erdemli-Silifke-TaĢucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan 

incelemelerde, Tosmurlu Antik TaĢ Ocağı ve Su Kanalının bulunduğu alanın 1. Derece 

Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline iliĢkin, Silifke Kaymakamlığı, Müze Müdürlüğünün 

16.02.2017 gün ve 276 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

15.02.2017 gün ve 2017/64-456 sayılı rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Mersin Ġli, Silifke Ġlçesi, Tosmurlu Mahallesi ve Bahçederesi Mahallesi sınırları içindeki 

ÇeĢmeli-Erdemli-Silifke-TaĢucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan 

incelemelerde, Tosmurlu Antik TaĢ Ocağı ve Su Kanalının bulunduğu alanın 2863 sayılı yasa 

kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1.Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritada önerilen 1.Derece Arkeolojik 

Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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KANUN
7033 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM KARARLARI
1144 Anayasa Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında

Çalışabilmesine İlişkin Karar
1145 Adalet Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında

Çalışabilmesine İlişkin Karar
1146 Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Türkiye Büyük

Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1147 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve

Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1148 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında

Çalışabilmesine İlişkin Karar
1149 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve

Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1150 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve

Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1151 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
1152 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Aravermesine Dair Karar
1153 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Türkiye Büyük

Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin

17 nci Maddesinin Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik 
— Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği
— Mustafa Kemal Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)
— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481)

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7139 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay 8, 13 ve 22. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DANIŞTAY KARARLARI
— Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

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

Günlük Değerleri


