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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN HAVA ARAÇLARI İÇİN YOLCU,

BAGAJ, YÜK VE POSTA MALÎ SORUMLULUK SİGORTASI
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yolcu, yük ve posta taşımaları yapmaya Ulaş-

tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkili kılınan taşıyıcılar ile başka bir
ülkeden yetki almış taşıyıcıların taşıma sözleşmelerinden doğabilecek yolcuya, bagaja, yüke
ve postaya verebilecekleri zararlara karşı yaptırmaları gereken sigortaya ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, taşıyıcının; yolcunun ölümü veya herhangi bir be-

densel zarara uğramasına neden olan ve hava aracında veya biniş yahut iniş esnasında meydana
gelen kaza ile bagaj, yük veya postanın taşıma esnasında, hava aracında, havaalanında veya
havaalanı dışına inilmesi halinde, taşıyıcının muhafaza ve nezareti altında bulunduğu süre için-
de kaybı veya zarara uğramasından ve yolcu, bagaj, yük ve posta taşımasında yaşanan gecikme
dolayısıyla karşı karşıya bulunduğu hukuki sorumluluğa karşı yaptırılacak sigortayı kapsar.

(2) Ancak, bu Yönetmelik hükümleri:
a) 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış olan 7/12/1944 tarihli Milletlerarası

Sivil Havacılık Anlaşmasının 3 üncü maddesinin (b) bendinde 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı
Türk Sivil Havacılık Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan Devlet hava araç-
ları,

b) Orman yangınları ve zirai mücadele amaçlı uçuşlarda kullanılan hava araçları,



c) Savaş ve terör rizikoları bakımından; ticari olmayan amaçlarla ve uluslararası sınırlar
ihlâl edilmemek kaydıyla yetkili kişilerce uçuş eğitimi vermek amacıyla ülke içinde gerçek-
leştirilen uçuşlarda kullanılan, balon, planör ve çok hafif hava araçları,

hakkında uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlı-

ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesi, 14/10/1983 tarihli ve 2920
sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 132 nci maddesi ile 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Azami kalkış ağırlığı: Hava aracının işletme el kitabında ve tip sertifikasında kalk-

masına yetki verilen yakıt ve her türlü yükü ihtiva eden azami kalkış ağırlığını,
b) Bagaj: 2920 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine göre düzenlenen her türlü format-

taki bagaj kuponu bilgisi karşılığında taşıyıcının sorumluluğuna devredilen tescil ettirilmiş ba-
gajı,

c) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
ç) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,
d) Kanun: 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununu,
e) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
f) SDR: Uluslararası Para Fonu tarafından kullanılan kaydi para birimini (Özel Çekme

Hakkı),
g) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
ğ) Taşıyıcı: Yolcu, yük ve posta taşımaları yapmak için ruhsata sahip gerçek veya tüzel

kişileri,
h) Türk hava sahası: Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği altındaki ülke ile Türk kara-

suları üzerindeki sahayı,
ı) Yolcu: Kanunun 107 nci maddesine göre düzenlenen yolcu taşıma sözleşmesi kapsa-

mında seyahat etmek amacıyla uçuş ve kabin ekibinden farklı olarak hava aracında bulunan
şahsı,

i) Yük: Kanunun 110 uncu maddesine göre düzenlenen yük taşıma sözleşmesi kapsa-
mında taşıyıcının sorumluluğuna devredilen yükü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk, Sigorta ve Yaptırımlar

Sorumluluk
MADDE 5 – (1) Taşıyıcı, yolcunun ölümü veya herhangi bir bedensel zarara uğrama-

sına neden olan ve hava aracında veya biniş yahut iniş esnasında meydana gelen kaza ile bagaj,
yük veya postanın taşıma esnasında, hava aracında, havaalanında veya havaalanı dışına inilmesi
halinde, muhafaza ve nezareti altında bulunduğu süre içinde kaybı veya zarara uğramasından
ve yolcu, bagaj, yük ve posta taşımasında yaşanan gecikme dolayısıyla uğranılan zarardan so-
rumludur.

(2) Bir hava aracının havada veya yerde, hareket halinde veya hareketsiz olması fark
etmeksizin, bir uçuşun doğrudan amaçlarına yönelik olarak faaliyete geçirilmesi, hava aracının
işletilmesi şeklinde kabul edilir.

Sigorta yaptırma yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) Taşıyıcı, 5 inci maddede tanımlanan sorumluluklarına karşı; savaş,

terör, uçak kaçırma, sabotaj, kanun dışı müsadere ve halk hareketleri risklerini de teminat altına
alacak şekilde sigorta yaptırmak zorundadır.
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(2) Maruz kalınacak kâr kaybı ve işgücü kaybı dâhil tüm dolaylı zararlar, bu sigortanın
kapsamı dışındadır.

(3) Taşıyıcı, gerçekleştirdiği her bir uçuşta geçerli bir sigorta poliçesi bulundurmak ve
bunun sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

Sigortanın ispatı
MADDE 7 – (1) Sigorta yükümlülüğü yerine getirilmeyen hava araçları ile uçuş ya-

pılması yasaktır. Sigorta poliçesi hava aracında bulundurulmadan uçuş icra edilemez. Taşıyıcı
sigorta poliçesinin bir örneğini ya da sigorta sözleşmesinin varlığını gösteren ve yetkililerce
imzalanmış bir belgeyi (sigorta sertifikası vb.) SHGM’ye ibraz etmek zorundadır.

(2) SHGM, gerekli gördüğü takdirde, taşıyıcı ya da ilgili sigorta şirketinden, sigorta
poliçesinin geçerliliğine dair ilave belge isteyebilir.

(3) Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri, bu Yönetmelik kapsamındaki sigortanın her-
hangi bir nedenle sonlanması halinde durumu derhal SHGM’ye bildirir.

Asgari teminat tutarları
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre yaptırılan

sigortanın asgari teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
a) Yolcunun ölümü ya da bedensel yaralanması halinde taşıyıcının asgari sigorta yü-

kümlülüğü yolcu başına 250.000 SDR’dir. Ticari olmayan ve azami kalkış ağırlığı 2.700 kg’dan
daha aşağı olan hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı 113.100
SDR’dir. Yolcu taşımacılığında gecikmeden dolayı taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğü yolcu
başına 4.694 SDR’dir.

b) Balon, planör ve çok hafif hava araçları ile yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari si-
gorta teminatı (a) bendinde yer alan teminat tutarlarının %50’si oranında uygulanır.

c) Ticari uçuşlarda, kayıp, zarar ve gecikme riskleri için; bagajla ilgili olarak asgari si-
gorta yükümlülüğü yolcu başına 1.131 SDR, yük ve postayla ilgili olarak asgari sigorta yü-
kümlülüğü kilogram başına 19 SDR’dir.

ç) İnsansız hava araçları ile yapılan ticari amaçlı yük ve posta taşımalarına uygulanacak
sigorta teminatı sözleşme yapan taraflarca belirlenir.

Bagaj ve yük için hasar ihbarı
MADDE 9 – (1) Yolcu bagajının veya yükün, teslim almaya yetkili kişi tarafından itiraz

edilmeden kabulü, taşıma belgesine uygun ve iyi durumda teslim edildikleri anlamına gelir.
(2) Hasar veya kayıp halinde, teslim almaya yetkili kişi tarafından bu durum öğrenil-

diğinde derhal ve teslim tarihinden itibaren yolcu bagajı için en geç yedi gün, yük için en geç
on dört gün içinde taşıyıcıya ihbarda bulunulması gerekir. Gecikme halinde ihbar, bagajın veya
yükün tesliminden itibaren en geç yirmi bir gün içinde yapılmalıdır.

Yaptırımlar
MADDE 10 – (1) Taşıyıcıların bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere riayet et-

meden uçuş yapması yasaktır. Sigorta yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen hava
aracının Türk hava sahasını kullanmasına, havaalanlarına inişine ve uçuş halinde bulunmayan
hava aracının kalkışına izin verilmez ve mevzuatın öngördüğü diğer yaptırımlar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 11 – (1) 15/11/2006 tarihli ve 26347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde İniş veya Kalkış Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçları
Mali Mesuliyet Sigortası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.

27 Temmuz 2017 – Sayı : 30136                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ SORUMLULUK

SİGORTASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk hava sahasında uçuş gerçekleştiren,

14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 50 nci ve 55 inci maddesinde

belirtilen sicile kayıtlı hava araçları ve insansız hava araçları ile yabancı sivil hava araçlarını

işletenlerin, üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı yaptırmaları gereken sigortanın

usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk hava sahasını kullanan yerli ve yabancı sivil

hava araçları ile insansız hava araçlarının üçüncü şahıslara vereceği zararları teminat altına

alan malî sorumluluk sigortasını yaptıracak kişileri, teminat altına alınacak riskleri, azami kalkış

ağırlığı itibarıyla hava araçlarının sahip olması gereken asgari teminat tutarını ve sigortanın

yaptırılmaması ya da yaptırılıp geçersiz hale gelmiş olması durumlarında uygulanacak yaptı-

rımları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlı-

ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesi, 14/10/1983 tarihli ve 2920

sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 138, 139 ve 140 ıncı maddeleri ile 10/11/2005 tarihli

ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Azami kalkış ağırlığı: Hava aracının işletme el kitabında ve tip sertifikasında kalk-

masına yetki verilen yakıt ve her türlü yükü ihtiva eden azami kalkış ağırlığını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

ç) İHA: İnsansız hava aracını,

d) İşleten: 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile buna bağlı

mevzuat çerçevesinde, faaliyet göstermesi için Bakanlık tarafından ruhsata sahip gerçek veya

tüzel kişileri, İHA kayıt sistemine veya İHA siciline kaydını yaptırmış gerçek veya tüzel kişiler

ile yabancı tescilli hava araçlarını geçerli işletme ruhsatında bulunduran veya işleten gerçek

veya tüzel kişileri,
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e) Kanun: 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununu,

f) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

g) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

ğ) Sicil: Kanunun 49 uncu maddesinde belirtilen şartları taşıyan Türk hava araçlarının

kayıtlı olduğu ve Bakanlıkça Kanunun 50 nci ve 55 inci maddesine göre tutulan sicili,

h) Sigorta: Sivil hava aracının işletilmesi nedeniyle, üçüncü şahısların ölümüne, yara-

lanmasına veya mal veya eşyalarının zarar görmesine sebebiyet vermesi hallerini teminat altına

alan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasını,

ı) Türk hava sahası: Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği altındaki ülke ile Türk kara-

suları üzerindeki sahayı,

i) Üçüncü şahıs: Hava aracının dışında bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk, Sigorta ve Yaptırımlar

Sorumluluk

MADDE 5 – (1) Bir hava aracının havada veya yerde, hareket halinde veya hareketsiz

olması fark etmeksizin, bir uçuşun doğrudan amaçlarına yönelik olarak faaliyete geçirilmesi,

hava aracının işletilmesi şeklinde kabul edilir.

(2) Sicile kayıtlı tüm hava araçları ve işletenleri ile Türk havaalanlarını veya hava sa-

hasını kullanan yabancı tescilli tüm hava araçları ve işletenleriyle İHA kayıt sistemine veya

İHA siciline kayıtlı İHA’lara bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Ancak bu Yönetmelik hükümleri;

a) 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış olan 7/12/1944 tarihli Milletler-

arası Sivil Havacılık Anlaşmasının 3 üncü maddesinin (b) bendinde ve Kanunun 3 üncü mad-

desinin (c) bendinde tanımlanan Devlet hava araçları,

b) Ayak gücü ile iniş ve kalkış yapabilen hava araçları (motorlu ve motorsuz yelken

kanat ve yamaç paraşütü),

c) Savaş ve terör rizikolarına ilişkin sigorta yükümlülükleri bakımından; ticari olmayan

amaçlarla ve uluslararası sınırlar ihlâl edilmemek kaydıyla yetkili kişilerce uçuş eğitimi vermek

amacıyla ülke içinde gerçekleştirilen uçuşlarda kullanılan, planörler de dâhil olmak üzere azami

kalkış ağırlığı 500 kilogramın altında olan hava araçları,

hakkında uygulanmaz.

Sigortanın kapsamı ve sigorta yaptırma yükümlülüğü

MADDE 6 – (1) İşletenler, faaliyetleri dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri za-

rarlardan kaynaklanan sorumluluklarına karşı; savaş, terör, uçak kaçırma, sabotaj, kanun dışı

müsadere ve halk hareketleri risklerini de teminat altına alacak şekilde sigorta yaptırmak zo-

rundadır.
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(2) Üçüncü şahısların maruz kalacağı kâr kaybı ve kira kaybı dâhil tüm dolaylı zararlar

sigorta kapsamı dışındadır.

(3) İşletenler, gerçekleştirdikleri her bir uçuşta sigortanın sürekliliğini sağlamakla yü-

kümlüdür.

Sigortanın ispatı

MADDE 7 – (1) Sigorta yükümlülüğü yerine getirilmeyen hava araçları ile uçuş ya-

pılması yasaktır. Uçuş yapılırken sigorta poliçesinin hava aracında bulundurulması esastır. İHA

kullanımlarında pilot, sigorta poliçesini beraberinde bulundurur. İşleten sigorta poliçesinin bir

örneğini ya da sigorta sözleşmesinin varlığını gösteren ve yetkililerce imzalanmış bir belgeyi

(sigorta sertifikası vb.) SHGM’ye ibraz etmek zorundadır.

(2) SHGM gerekli gördüğü takdirde, işleten veya ilgili sigorta şirketinden, sigorta po-

liçesinin geçerliliğine dair ilave belge isteyebilir.

(3) Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında yaptırılan sigor-

tanın herhangi bir nedenle sonlanması halinde durumu derhal SHGM’ye bildirir.

Asgari teminat tutarları

MADDE 8 – (1) Sigorta teminatı, her bir hava aracı itibarıyla olay başına aşağıda be-

lirtilen tutarlardan az olamaz.

(2) Asgari sigorta teminatı, yukarıda yer alan tabloda belirtilen teminat tutarlarının;

a) Münhasıran bu bentte yer alan amaçlarla kullanıldığı süre kapsamında; orman yan-

gınları ile mücadele amaçlı uçuşlarda kullanılan hava araçları ve ticari faaliyette bulunan şirket

statüsünde olmayan kurumlar tarafından eğitim ve gerçek/tüzel kişilerce ticari olmayan amaçla

kullanılan hava araçları için %20, zirai mücadele amaçlı uçuşlarda kullanılan hava araçları için

200.000 SDR’yi geçmemek üzere %5,
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b) Ticari amaçlı kullanılan İHA’lar için 1 inci kategoride belirlenen asgari teminat tutarı

üzerinden;

1) İHA0: 0,5-4 kg için %8,

2) İHA1: 4-25 kg için %20,

3) İHA2: 25-150 kg için %40,

4) İHA3: 150-500 kg için %80 oranında uygulanır.

c) Ticari amaçlı kullanılmayan İHA’lar için 1 inci kategoride belirlenen asgari teminat

tutarı üzerinden;

1) 25 kg’a kadar olan İHA0 ve İHA1’ler için %0,

2) İHA2: 25-150 kg için %10,

3) İHA3: 150-500 kg için %20 oranında uygulanır.

ç) Türkiye içinde bir noktadan Türkiye içinde aynı veya bir başka noktaya uçuş yapacak

sicile kayıtlı hava araçları için %60,

d) Türkiye içindeki bir noktadan Türkiye içinde bir başka noktaya uçacak Kanun kap-

samında işletme ruhsatına sahip ticarî hava taşıma işletmeleri adına işletilen ya da bunların iş-

lettiği hava araçları için %100,

e) Türkiye içinde bir noktadan Türkiye dışında bir noktaya uçuş yapacak sicile kayıtlı

hava araçları için %100,

f) Türkiye’ye uçuş gerçekleştirecek yabancı tescilli hava araçları için %100

oranında uygulanır.

Yaptırımlar

MADDE 9 – (1) Türk havaalanlarını veya hava sahasını kullanacak işletenin, bu Yö-

netmelikte belirtilen yükümlülüklere riayet etmeden uçuş yapması yasaktır. Bu Yönetmelikte

belirtilen sigorta yükümlülüğü yerine getirilmediği tespit edilen hava aracının Türk hava sa-

hasını kullanmasına, havaalanlarına inişine ve uçuş halinde bulunmayan hava aracının kalkışına

izin verilmez ve mevzuatın öngördüğü diğer yaptırımlar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 15/11/2005 tarihli ve 25994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçün-

cü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı müştereken yürütür.

27 Temmuz 2017 – Sayı : 30136                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONELİ 
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belir-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının

merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
görev yapan memurlardan bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolara görevde yük-
selme ve unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar. 

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 26/9/2011 ta-

rihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Un-
van Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,
c) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya

da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
ç) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
d) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
e) Birim: 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre merkez ve taşra teşkilatı hizmet birim-
lerini, 

f) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben-

dinde sayılan süreleri,
ğ) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sı-

nıflarından yapılacak atamaları,
h) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme su-

retiyle yapılacak atamalar için, görevin niteliğine göre yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı, 
ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
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i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

j) Kurul: Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarını yü-
rütmek için oluşturulan sınav kurullarını,

k) Ortaöğretim: İlköğretimle yükseköğretim arasında yer alan, lise ve dengi teknik
ve/veya meslek okulları dönemini, 

l) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere diğer
günleri,

m) Denizcilikle ilgili birim: 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. Maddesin-
deki “Hizmet Birimleri” bölümünde denizcilikle ilgili görevleri tanımlananlar ile aynı karar-
name eki  (2) Sayılı cetvelde yer alan Liman Başkanlıkları ve Denizdibi Tarama Başmühen-
disliklerini;

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü, gemi sicil müdürü,
2) Şef, koruma ve güvenlik şefi.
b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müşaviri.
c) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;
1) Araştırmacı, uzman, sivil savunma uzmanı.
ç) Teknik hizmetler grubu;
1) Başmühendis,
2) Denizcilik sörvey mühendisi, 
3) Uzman (teknik),
4) Sürveyan.
d) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici.
e) İdari hizmetler grubu;
1) Ayniyat saymanı,
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, gemi adamı, memur, şoför,

koruma ve güvenlik görevlisi.
f) Destek hizmetleri grubu;
1) Teknisyen yardımcısı, kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: 
a) Avukat, kaptan, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi,

matematikçi, istatistikçi, ekonomist, hemşire, mütercim, programcı, diyetisyen, biyolog, tek-
niker, teknisyen, teknik ressam.
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Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak
genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan
değişikliği suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki
kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak, 

b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı
sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere en az üç yıl Bakanlıkta çalışmış
olmak,

c) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak
gerekir.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak

atamalarda bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki genel şartları taşıması kaydı ile aşağıda belir-
tilen özel şartlar da aranır. 

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için; 
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Denizcilik sörvey mühendisi, araştırmacı, uzman, uzman (teknik), sivil savunma uz-

manı, şef, koruma ve güvenlik şefi, ayniyat saymanı, çözümleyici, programcı, kaptan, müter-
cim, tekniker ile en az lisans düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen kadro-
larda asil olarak son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az beş yıl hizmet süresine sahip ol-
mak, 

3) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, teknik
ressam, sürveyan, koruma ve güvenlik görevlisi ve gemi adamı kadrolarında son başvuru tarihi
itibariyle toplamda en az on yıl hizmet süresine sahip olmak, 

b) Gemi sicil müdürü kadrosuna atanabilmek için; 
1) Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler fakülteleri ile de-

nizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya yurt dışındaki
bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Denizcilikle ilgili birimlerde; denizcilik sörvey mühendisi, araştırmacı, uzman, uz-
man (teknik), sivil savunma uzmanı, şef, koruma ve güvenlik şefi, ayniyat saymanı, çözümle-
yici, programcı, kaptan, mütercim, tekniker ile en az lisans düzeyinde mesleki veya teknik eği-
tim sonucu ihraz edilen kadrolarda asil olarak son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az beş
yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Denizcilikle ilgili birimlerde; memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar
işletmeni, teknisyen, teknik ressam, sürveyan, koruma ve güvenlik görevlisi ve gemi adamı
kadrolarında son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az on yıl hizmet süresine sahip olmak,  

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, şoför,  teknisyen,

teknik ressam, sürveyan, gemi adamı ve koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında son başvuru
tarihi itibariyle toplamda en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

ç) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için; 
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Son başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak, 
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d) Araştırmacı, uzman ve sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, ayniyat saymanı, programcı, kaptan kad-

rolarında asil olarak son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az üç yıl,
3) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, sürve-

yan,  gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi veya teknik ressam kadrolarında son başvuru
tarihi itibariyle toplamda en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

e) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;
1) Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Son başvuru tarihi itibariyle mühendis kadrosunda en az beş yıl hizmet süresine sahip

olmak,
f) Denizcilik sörvey mühendisi kadrosuna atanabilmek için;
1) Denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya

yurt içi ve yurt dışındaki bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim kurum-
larından mezun olmak, 

2) Uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinist veya üstü ehliyetlerden
birisine sahip olarak denizcilik alanında iki yıl çalışmış olmak veya gemi inşa mühendisi olarak
mesleğinde en az iki yıl çalıştığını kayıtlarla (görev yaptığı iş, alan ve görev sürelerini gösterir
ıslak imzalı evrak) belgelemek veya son başvuru tarihi itibariyle Bakanlıkta denizcilikle ilgili
birimlerde toplamda en az üç yıl hizmeti bulunmak ve Bakanlıkça gemilerin denetim ve bel-
gelendirmesine yönelik düzenlenen eğitim programlarına katılıp başarılı olmak, 

3) Renk körlüğü olmamak (Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesi ile atıfta bu-
lunulan Gemiadamları Sağlık Yönergesi) ile % 40’ı aşan oranda özrü bulunmadığını (Engelli
Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yö-
netmeliğin 4 üncü maddesi) sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek,

4) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavında (YDS) en az (C) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk
düzeyde başarılı olduğunu belgelemek,

5) Son başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak, 
g) Uzman (teknik) kadrosuna atanabilmek için; 
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların teknik bölümlerinden mezun olmak,
2) Şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, programcı, tekniker, ayniyat saymanı,

kaptan kadrolarında asil olarak son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az üç yıl hizmet süre-
sine sahip olmak,

3) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, gemi
adamı, sürveyan veya teknik ressam kadrolarında son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az
beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

ğ) Sürveyan kadrosuna atanabilmek için;
1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,
2) Son başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,
h) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama ko-

nularında tecrübeli olduğunu belgelemek,
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3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
4) Son başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,
ı) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikası sahibi olmak veya

bitirdiği okulun ders müfredatında en az bir dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,
3) Son başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,
i) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Bitirdiği okulun ders müfredatında en az bir dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını

belgelemek ya da bilgisayar eğitimi aldığına dair Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika
sahibi olmak veya Bakanlıkça düzenlenecek kursta başarılı olmak. 

3) Son başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,
j) Memur, gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Son başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,
k) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3) Son başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için aşağıdaki özel

şartlar aranır: 
a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
b) Kaptan kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Kaptan ehliyetine sahip olmak,
c) Mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi,

istatistikçi, ekonomist, biyolog, diyetisyen kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
ç) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bö-

lümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,
2) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Tespit Sınavında (YDS) en az (B) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk
düzeyde başarılı olduğunu belgelemek,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun

olmak veya dört yıllık yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı prog-
ramcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,
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e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,
f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,
g) Teknik ressam kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise dengi teknik eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,
ğ) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;
1) 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununda öngörülen eğitim durumuna

ilişkin şartları taşımak,
gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Genel Esaslar

Sınav kurulları 
MADDE 9 – (1) Yazılı sınav kurulu; Müsteşar veya görevlendireceği bir Müsteşar Yar-

dımcısının başkanlığında, 1. Hukuk Müşaviri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ile diğer bi-
rimlerden Daire Başkanı ve üstü görevlerde bulunanlardan başkan dâhil olmak üzere beş üye-
den teşekkül eder. Sözlü sınav kurulu/kurulları; Müsteşar veya görevlendireceği bir Müsteşar
Yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı temsilcisi ile Bakanlık bi-
rimlerinden Daire Başkanı ve üstü görevlerde bulunanlardan başkan dâhil olmak üzere beş
üyeden teşekkül eder. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye belirlenir. 

(2) Sınav kurulu üyeleri, sınavlara alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğ-
renim veya ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil)
kan ve sıhri hısımlarının katılacağı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında görev
alamazlar. Bu durumdaki asil üyelerin yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üye-
lerin katılmadığı toplantılara yedek üyeler katılır. Sözlü sınav değerlendirmesi ise her üye ta-
rafından ayrı ayrı yapılır.

(5) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.
(6) Sınav kurullarının sekretarya hizmetleri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ta-

rafından yerine getirilir.
Sınav kurullarının görevleri
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav kurulu, görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği ya-

zılı sınavlarının; yapılması veya yaptırılması, başvuruların incelenmesi ve kabul edilenlerin
duyurulması, yazılı sınav sorularının konu başlıkları ve soru sayısının belirlenmesi, hazırlan-
ması veya hazırlatılması, yazılı sınavların duyurulması, başvuruları kabul edilmeyenlere ve
yazılı sınava ilişkin itirazların sonuçlandırılması ile yazılı sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(2) Sözlü sınav kurulu, görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sözlü sınavlarının
yapılması, değerlendirmesi ve nihai başarı sıralamasının ilan edilmesi ve itirazlarının sonuç-
landırılması ile sözlü sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. 

Başvuru esasları
MADDE 11 – (1) Yönetmelikte belirtilen gerekli şartları taşıyan personelden görevde

yükselme veya unvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenler, sınav duyurusunu müteakip du-
yuruda belirtilen farklı unvanlı kadroların yalnızca birisi için sınav başvuru formunu doldurarak
görev yaptıkları birimlere verirler. Birden fazla sınav için yapılan başvuruların tamamı geçersiz
sayılır. 
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(2) İlanda belirtilen unvanlı boş kadrolar için aranılan niteliklere sahip adayların baş-
vuruları ilk olarak adayların görev yaptıkları birimlerce kontrol edilir.

(3) Gerekli şartlara haiz olduğu tespit edilen adayların sınav başvuru formları görev
yaptığı birimin amiri tarafından onaylanır. Onay işleminden sonra herhangi bir değişiklik ya-
pılamaz.

(4) Onaylanan formlar sınav başvuru tarihi süresince personelin görevli olduğu birimde
muhafaza edilir. Başvuru bitim tarihini takip eden mesai gününden sonraki beş iş günü içeri-
sinde toplu olarak Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(5) Onaylanan sınav başvurularının incelenmesi sonucunda, başvuruları kabul edilenlere
ilişkin liste ilan edilir. 

(6) Başvuruları kabul edilmeyenler listenin açıklandığı tarihten sonraki iki iş günü içe-
risinde görev yaptıkları birimleri aracılığıyla yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar beş iş günü
içerisinde karara bağlanır ve verilen karar gerekçesiyle birlikte ilgililere yazılı olarak bildirilir. 

(7) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olan kurum personelinin başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

(8) Başvurular ilanda belirtilecek esaslara göre elektronik ortamda da yapılabilir.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılamayacak personel
MADDE 12 – (1) Aşağıdaki bentlerde belirtilen durumda olanlar, o dönemki görevde

yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılamazlar:
a) Aday memur olanlar,
b) Görevden uzaklaştırılanlar, tutuklu veya hükümlü bulunanlar,
c) Kurum personeli olmayanlar,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar,
d) Bu Yönetmelikte aranılan şartları taşımadığı tespit edilen adaylar. 
Yazılı sınavların duyurulması
MADDE 13 – (1) Bakanlıktaki mevcut boş kadrolar arasından hizmet gerekleri ve per-

sonel planlaması esas alınarak, ihtiyaçlar doğrultusunda Bakan Onayı ile belirlenen kadrolara
görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı yapılmasına karar verilebilir.

(2) Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, başvuru şartları, ta-
rihleri ve yeri, yazılı sınavda sorulacak soruların konu başlıkları, soru sayısı, sınav tarihi ve sı-
nav ücreti ile diğer hususlar yazılı sınavın yapılacağı tarihten en az 45 gün önce yazılı ve/veya
elektronik ortamda ilan edilir.

Yazılı sınav
MADDE 14 – (1)  Yazılı sınav, sınav kurulunun kararı doğrultusunda Bakanlıkça ya-

pılabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına,
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya diğer yükseköğretim
kurumlarından herhangi birine düzenlenecek olan protokol ile yaptırılabilir. 

(2) Yazılı sınavın birinci fıkrada belirtilen kurumlara yaptırılması durumunda sınav gi-
derlerine ilişkin hususlar atamaya yetkili amirin onayıyla tespit edilir.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavlarda başarılı olmak
için en az altmış puan almak şarttır. 

(4) En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır.
(5) İlan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınmak üzere sınav

sonuç listesi yazılı ve/veya elektronik ortamda ilan edilir.
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(6) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara
dağıtılır. 

Sözlü sınav
MADDE 15 − (1)  Yazılı sınavda başarılı olan personelden, en yüksek puan alan aday-

dan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava tabi tutulur.
Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınava alınan personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
konularında, sınav duyurusunda belirtilecek ağırlıkları da esas alınarak yüz tam puan

üzerinden değerlendirilir. Her bir üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak
adayların sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sa-
yılır.

Başarı sıralaması
MADDE 16 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması
esas alınmak suretiyle tespit edilir ve yazılı ve/veya elektronik ortamda ilan edilir. Başarı pu-
anlarının eşit olması halinde, son başvuru tarihi itibariyle sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı

nedeniyle ataması yapılamayacaklardan en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça
ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

İtiraz
MADDE 17 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten iti-

baren en geç iki iş günü içinde ilgililerce görev yaptıkları birimler aracılığıyla yazılı olarak
itiraz edilebilir. Bu itirazlar, en geç on beş iş günü içinde yazılı sınav için oluşturulan ilgili
sınav kurulu tarafından incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir ve sonucu ilgililere
yazılı olarak bildirilir.  

(2) Sözlü sınava ait itirazlar ise nihai başarı sıralaması sonuçları ilan edildiği tarihten
itibaren en geç iki iş günü içinde ilgililerce görev yaptıkları birimler aracılığıyla yazılı olarak
yapılır ve en geç beş iş günü içinde sözlü sınav için oluşturulan ilgili sınav kurulu tarafından
sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) Her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alın-
maz.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması
MADDE 18 – (1) Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu baş-

vuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı
daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal
edilir.
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(2) Sınavlarda; kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, sınav ka-
ğıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla
sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

(3) Sınava girecek adayın yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,
ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca, ilgili kişi/kişiler hak-
kında kanuni ve idari işlem yapılır.

(4) Mücbir sebep hallerinde sınavlar ertelenebilir.
(5) Sınav yapıldıktan sonra, yazılı sınav sorularının çalındığının tespit edilmesi halinde

sınav geçersiz sayılır.
(6) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen fiilleri işlemeleri halinde 5 (beş) yıl, üçüncü

fıkrasında belirtilen fiilleri işlemeleri halinde Bakanlıkça bu Yönetmelik kapsamında yapılacak
bundan sonraki sınavlara katılamazlar. 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanmaya ilişkin genel esaslar
MADDE 19 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listelerinin ke-

sinleşmesine müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki
başarı puanına göre en geç üç ay içinde atanır.

(2) Sınav ilanında belirtilmek kaydı ile adayların görev yeri tercih sıralaması alınabilir.
Tercihlerin alınması durumunda, tercihlerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler her dönem için
o dönemin sınav ilanında belirtilir. Bu durumda adayların, başarı puanı ve tercih sıralamasına
göre atamaları yapılır.

(3) İlan edilen sınav sonuçları, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı ay-
lık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya
kadar geçerlidir.

(4) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-
nılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya
çıkarılma, başka unvanlı kadro veya başka bir kuruma naklen atanma sebepleri ile boş kalan
veya boşalan kadrolara; başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aş-
mamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar ye-
dekler arasından başarı sıralamasına göre hizmet ve ihtiyaçlar doğrultusunda atama yapılabi-
lir.

(5) Görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavı neticesinde sınavı kazananlar,
atama onay tarihinden itibaren en geç iki ay içinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre
içerisinde mazeretini sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler hariç olmak üzere feragat dilekçesi
verilmesine bakılmaksızın göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

(6) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde her ne
sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkından
vazgeçmiş sayılır.

(7) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılma-
yanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya
kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı
unvan için tekrar açılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazanmadıkça
atanma hak ve talebinde bulunamazlar.

(8) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanlardan; atama şart-
larını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma
şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlardan atamaları yapılanların ise ata-
maları iptal edilir.
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(9) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olan adaylar sınavına
girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça unvanına denkliği sayılan diğer unvanlı gö-
revlere asaleten atanamazlar.

(10) Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, ilgili un-
vanın sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen unvana asaleten atanamaz.

(11) Sınav sonucunda alınan puanlar başarı notunu teşkil eder tek başına atama için ye-
terli değildir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 20 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin

özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl veya müteakip sınava
ve dava konusu olan sınav belgeleri ise yargı kararı kesinleşinceye kadar Personel ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır. 

Unvan değişikliği sınavı
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düze-

yinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları
bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı so-
nucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda bu Yönetmelik hükümlerine göre yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda,
kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış
olma şartı aranmaz. 

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurum personeli başvu-
rabilir.

(4) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış alanlar, sözlü
sınavda yüz puan üzerinden yetmiş alanlar başarılı sayılır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınavın
aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen gruplar ve unvan değişikliğine tabi kad-

rolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, personel; istekleri

halinde ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla, alt görevlere ve alt gö-
rev içindeki diğer görevlere sınav yapılmaksızın atanabilirler.

b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğinde geçişler ve alt gruptan üst grup-
lara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt
görevlere, atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak kaydıyla, görevde yükselme sı-
navına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili
kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Bakanlıkta veya
diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirle-
nen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama ya-
pılabilir.
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ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel; atanı-
lacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim
şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde
yükselme sınavına katılmaksızın atanabilir.

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan
değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Kazanılmış haklar
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan unvanları kazananların hakları ilgili mev-

zuata göre asaleten görev yapmak suretiyle saklıdır.
Naklen atamalar
MADDE 24 – (1) Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek

isteyenler, gerekli koşulları taşımaları ve boş kadro bulunması halinde, ihtiyaç ve hizmet ge-
rekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı düzey görevlerden birine ya da bir alt göreve
atanabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, bu Yö-
netmelikte belirlenen şartları taşıması koşuluyla kurumdaki aynı unvanlı kadrolara veya bu un-
vanın bulunduğu gruptaki ya da daha alt gruptaki diğer unvanlı kadrolara atanabilir.

(3) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim
durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının gö-
rüşü dikkate alınır.

Engellilerin sınavı
MADDE 25 – (1) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, gerekli şartları taşıyan ve ata-

ma yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için
gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yö-
netmelik hükümleri uygulanmaz.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Deği-
şikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 6/3/2015 tarihli ve 29287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaş-

tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi
GEÇİCİ MADDE 1 –  (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Un-

van Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi gereğince
18/04/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yüksek öğrenim mezunu
olanlar, diğer şartları taşıdıkları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık
yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler. 

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Banka personeline verilecek disiplin cezala-

rının usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Banka personelini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Esas Mukavelesinin 32 nci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,
b) Başkanlık: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığını,
c) Banka personeli: Memurlar ile sözleşmeli personeli,
ç) Birim: Genel Müdürlükler ile İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Mer-

kezini, 
d) Birim başkanı: Birimlerde Genel Müdürü,
e) Disiplin amiri: Başkanı, Başkan Yardımcılarını, Birim Başkanlarını ve Şube Müdür-

lerini,
f) Memur: Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevlerde devamlı olarak çalıştırılmak

üzere atananları,
g) Ödenek: Personele, aylık dışında, bu adla yapılan ödemeyi,
ğ) Sözleşmeli personel: Banka kadroları emsal alınmak suretiyle tam zamanlı ve süreli

olarak çalıştırılanları,
h) Şube: Bankanın Şubelerini,
ı) Şube Yönetim Komitesi: Şube Müdürü, varsa Şube Müdür Başyardımcısı ile Müdür

Yardımcılarından oluşan kurulu,
i) Yönetim Komitesi: Banka Başkanı ile Başkan Yardımcılarından oluşan kurulu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Hükümleri

Disiplin cezalarının çeşitleri ve uyarı
MADDE 5 – (1) Banka hizmetlerinin yürütülmesinde 1211 sayılı Kanun ve diğer mev-

zuat ile belirtilen görevleri yerine getirmeyenler ile yasaklanan eylem ve davranışlarda bulunan
Banka personeli hakkında yapılacak disiplin işlemleri sonucunda, ihlalin niteliğine ve sonucun
ağırlık derecesine göre aşağıdaki cezalar uygulanır:

a) Uyarma.
b) Kınama.
c) Kısa süreli ödenek kesintisi. 
ç) Uzun süreli ödenek kesintisi. 
d) İşe son verme.
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(2) Cezayı gerektiren eylemlerin ve davranışların nitelikleri ve özellikleri göz önünde
tutularak bu eylemler ve davranışlar için gerektiğinde bir derece ağır veya hafif ceza verilebi-
lir.

(3) Banka personeli; Başkanlık Makamı, Birim Başkanı, Şube Müdürü veya gerekti-
ğinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yazılı veya sözlü olarak ikaz edilebilir. 

Uyarma cezası
MADDE 6 – (1) Uyarma cezası; Banka personeline görevinde veya davranışlarında

daha dikkatli ve özenli hareket etmesi gerektiğinin ve almakta olduğu ödeneğinin 6 ay süre ile
yüzde 1-10 oranında kesileceğinin yazı ile bildirilmesidir. 

(2) Uyarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar aşağıda sayılmıştır:
a) Mevzuata uygun olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, gö-

revle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık
ve özensizlik göstermek.

b) İzinsiz veya kabul edilebilir özrü olmaksızın göreve geç gelmeyi veya görevden er-
ken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek.

c) Çalışma saatlerinde izinsiz veya kabul edilebilir özrü olmaksızın görev mahallinden
ayrılmak.

ç) İş sahipleri ve görev nedeniyle gelenlerden başka kimselerle iş başında görüşmeyi
alışkanlık haline getirmek.

d) Vakara uymayan tutum veya davranışlarda bulunmak.
e) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
f) Amirlerinin uyarılarına rağmen, görevi ile ilgisi olmayan işler yapmak.
g) Belirlenen kılık ve kıyafet esaslarına aykırı davranmak.        
ğ) Bankaca istenilen veya mevzuat çerçevesinde verilmesi gereken bilgi ve bildirimleri

zamanında vermemek.
Kınama cezası
MADDE 7 – (1) Kınama cezası; Banka personeline görevinde veya davranışlarında

kusurlu olduğunun ve almakta olduğu ödeneğinin 6 ay süre ile yüzde 11-20 oranında kesilece-
ğinin yazı ile bildirilmesidir.

(2) Kınama cezasını gerektiren eylem ve davranışlar aşağıda sayılmıştır: 
a) İzinsiz veya kabul edilebilir özrü olmaksızın bir gün görevine gelmemek.
b) Hizmet dışında, Banka personeli sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu ze-

deleyecek nitelikte davranışlarda bulunmak.
c) Görev başında amirlerine saygısızlık etmek.
ç) Bankaya ait araç ve gereçleri özel işlerde kullanmak.
d) Bir işleme ait evrakı kasıt olmaksızın kaybetmek.
e) İş arkadaşlarına, maiyetindeki Banka personeline ve iş sahiplerine karşı kırıcı veya

saygısız davranışta bulunmak, çalışma düzen ve huzurunu bozmak.
f) Görevini gereği gibi ve zamanında yapmamak, amirleri tarafından usule ve mevzuata

uygun olarak verilen emirlere ve görevlere itiraz etmek.
g) Görev gereği almış olduğu avansı süresinde kapatmamak.
ğ) Usulsüz başvuruda veya şikayette bulunmak.
h) Amirleri ve iş arkadaşları hakkında, küçültücü ve yalan haberler yaymak veya dedi-

kodu yapmak.
ı) Bir yıl içinde iki defa uyarma cezası aldığı halde, bu süre içinde aynı cezayı gerekti-

recek bir eylemde veya davranışta bulunmak.
Kısa süreli ödenek kesintisi cezası 
MADDE 8 – (1) Kısa süreli ödenek kesintisi cezası; Banka personelinin almakta olduğu

ödeneğin, 6-12 ay süre ile yüzde 21-60 oranında kesilmesidir.
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(2) Kısa süreli ödenek kesintisi cezasını gerektiren eylem ve davranışlar aşağıda sayıl-
mıştır: 

a) İzinsiz veya kabul edilebilir özrü olmaksızın, kesintisiz iki-beş gün göreve gelme-
mek.

b) Hizmet içinde Banka personeli sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu ze-
deleyecek nitelikte davranışlarda bulunmak.

c) Mevzuata uygun olarak verilen görevleri yerine getirmemek.
ç) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ticaretle uğraşmak, çalışma saatleri dışında

da olsa gerçek ve tüzel kişilerin herhangi bir işinde ücretli veya ücretsiz olarak çalışmak.
d) Bankadaki görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri, kişisel yararı veya üçüncü ki-

şilerin yararına ya da zararına kullanmak.
e) Ödeme gücünün üzerinde borçlanmak, maiyetinden borç almak veya bu kişileri kefil

göstermek.
f) Bankaca T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına düzenlenen Devlet iç borçlanma

senetleri ihalelerine katılmak ve birincil piyasadan alım yapmak.
g) Görevleri dolayısıyla çıkar sağlamak, nezaket kurallarının gerektirdiği hediyeler ha-

riç, iş ilişkisinde bulunduğu kimselerden doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye kabul et-
mek veya borç para istemek, Bankadaki görevi ile ilişkilendirilebilecek şekilde, Banka içindeki
veya dışındaki herhangi bir kaynaktan ya da astlarından maddi veya maddi olmayan bir çıkar
sağlamak.

ğ) Sıfat ve görevleri dolayısıyla edindiği Bankaya veya Banka ile ilişkisi olan kişi ve
kurumlara ait bilgileri ve sırları, Bankadan ayrılmış olsa dahi, kanunen yetkili kılınanlardan
başkasına açıklamak.

h) Bankaya ait belgeleri ilgili amirinin izni ve bilgisi olmaksızın görev yeri dışına çı-
karmak.

ı) Başkanlıkça yetki verilmedikçe, Banka ve görevleri ile ilgili olarak basına, haber
ajanslarına, radyo veya televizyon kurumlarına, Banka dışındaki kişi, kurum ya da kuruluşlara
bilgi ve demeç vermek veya açıklamada bulunmak.

i) Bankanın gizli belgelerine dayanarak herhangi bir yayımda bulunmak, Başkanlık
onayı alınmadıkça; görevleri dolayısıyla öğrendiği bilgilere dayanarak yayımda bulunmak,
bankacılığı veya Bankayı ilgilendiren ve genel ekonomik politikaya ilişkin konularda kamuya
açık konferans, seminer ve toplantılarda konuşmak. 

j) Yetkilerini görevlerinin sınırları dışında kullanmak, yetkilerini aşarak Bankayı bağ-
layıcı girişim, açıklama, taahhüt veya vaatte bulunmak.

k) Banka hizmetlerini aksatacak eylem ve davranışlarda bulunmak, görevden topluca
çekilmek, boykot ve direniş yapmak, görevlerini yavaşlatmak ve geciktirmek.

l) Grev yapmak, bu yönde propaganda faaliyetinde bulunmak; herhangi bir greve ve
grev teşebbüsüne katılmak, desteklemek veya teşvik etmek.

m) İzin almadan hakemlik yapmak.                                   
n) Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri görevin sona ermesine veya Bankaca is-

tenmesine rağmen geri vermemek.
o) Yükümlü bulunduğu devir ve teslim işlerini tamamlamadan görevinden ayrılmak.
ö) Yasaklanmış yayınları görev mahallinde bulundurmak.
p) Görev mahallinde genel ahlak kurallarına uymamak, edep dışı davranışlarda bulun-

mak.
r) Üç yıl içinde iki defa kınama cezası aldığı halde, bu süre içinde aynı cezayı gerekti-

recek bir eylemde veya davranışta bulunmak.
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Uzun süreli ödenek kesintisi cezası 
MADDE 9 – (1) Uzun süreli ödenek kesintisi cezası; Banka personelinin almakta ol-

duğu ödeneğin, 13-24 ay süre ile yüzde 61-100 oranında kesilmesidir.
(2) Uzun süreli ödenek kesintisi cezasını gerektiren eylem ve davranışlar aşağıda sa-

yılmıştır: 
a) İzinsiz veya kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz altı-dokuz gün göreve gel-

memek.
b) Uyuşturucu kullanmak.
c) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek.
ç) Kumar oynamayı alışkanlık haline getirmek.
d) Banka çalışanlarına veya iş sahiplerine küfretmek, küçük düşürücü hareketlerde bu-

lunmak veya sözler sarf etmek, anılan şahısları alenen tehdit etmek.
e) Küfürlü, tehdit edici ve küçük düşürücü sözleri, yazılı olarak veya elektronik yolla

göndermek.
f) Gerçeğe aykırı veya maksatlı ihbarlarda bulunmak.
g) Bankaca istenilecek ya da mevzuat çerçevesinde verilmesi gereken bilgilerde ve bel-

gelerde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak veya meydana gelen değişiklikleri kasten zama-
nında bildirmemek.

ğ) Banka çalışanlarını zor duruma düşürmek veya kendi kusurunu örtmek amacı ile
resmi bir belgeyi veya dosyayı gizlemek, tahrif etmek veya yok etmek.

h) İzinli bulunduğu sürede Bankaca çeşitli nedenlerle görevine derhal dönmesi kendi-
sine duyurulduğu halde, kabul edilebilir özrü bulunmaksızın göreve başlamamak.

ı) Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek.
i) Garezle veya özel amaçla gerçeğe aykırı performans değerlendirmesi yapmak.
j) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k), (l) ve

(m) bentlerinde belirlenen eylem ve davranışlar nedeniyle daha önce herhangi bir ceza aldığı
halde, söz konusu hükümleri ihlal edici davranışta bulunmak.

k) Üç yıl içinde iki defa kısa süreli ödenek kesintisi cezası aldığı halde, bu süre içinde
aynı cezayı gerektirecek bir eylemde veya davranışta bulunmak.

İşe son verme cezası
MADDE 10 – (1) İşe son verme cezası; Banka personelinin bir daha Bankada herhangi

bir göreve atanmamak üzere ilişiğinin kesilmesidir.
(2) İşe son verme cezasını gerektiren eylem ve davranışlar aşağıda sayılmıştır:
a) Başkanlıkça yetki verilen haller dışında, ekonomik kararların alınmasında Banka ve

kamu yararı bakımından gizli kalması gerekli bilgileri ve belgeleri açıklamak, başkalarına ver-
mek veya kendi yararına kullanmak.

b) Banka personeli sıfatı ile bağdaşmayacak şekilde ahlak dışı ve utanç verici hareket-
lerde bulunmak.

c) Daha önce uzun süreli ödenek kesintisi cezası aldığı halde, aynı cezayı gerektirecek
bir eylem veya davranışta bulunmak.

ç) Uyuşturucu bulundurmak veya uyuşturucu kullanmayı alışkanlık haline getirmek.
d) Görevi başına sarhoş gelmeyi alışkanlık haline getirmek.
e) Kumar oynatmak.
f) Savaş halinde, olağanüstü hallerde veya genel hayata etkili afetlere uğrayan yerlerde

izinsiz görevden ayrılmak veya izinli iken göreve dönme emrine rağmen göreve başlamamak
ya da yerine atananlar gelip işe başlamadan görev yerinden ayrılmamaları kendilerine tebliğ
edildiği halde bu emre uymayarak görev yerini terk etmek.
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g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş veya affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi, kısa süreli hapis cezasına seçenek
yaptırımlara çevrilmiş cezalar hariç olmak üzere kasten işlenen bir suçtan dolayı, bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına, mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu,
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, mülga 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, mülga 6/10/1985 tarihli
ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 21/11/2012 ta-
rihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 20/6/2013
tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun hükümlerine göre hapis cezasını gerektiren suç-
lardan, mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas suçları ile isti-
mal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından, resmi ihale ve alım satımlara
fesat karıştırma, karapara aklama, ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi
ve belgelerin açıklanması, tefecilikten veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet
sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suç-
lardan, Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlardan, milli savunmaya karşı suçlardan, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluktan, yabancı
devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan, kamu güvenine karşı suçlardan, bilişim alanında suç-
lardan ve vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanununun 223 üncü maddesi çerçevesinde hükümlü bulunmak veya mevcut
delillere dayanarak Disiplin Kurulunun bu yönde kanaat getirmiş olması.

ğ) Banka çalışanlarına veya iş sahiplerine karşı fiili saldırıda bulunmak.
h) İzinsiz veya kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak yirmi iş gü-

nü göreve gelmemek.
ı) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi ya da ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart,

bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları Bankanın herhangi bir yerine
asmak ya da teşhir etmek.

i) İşe girişte istenilen belgelerde tahrifat yaptığı veya işe girmesini engelleyici nitelikteki
bir konuda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılmak.

j) Üstlerinin veya iş arkadaşlarının şerefine ve namusuna dokunacak yalan beyanlarda
veya bu şahısları lekelemek kastı ile şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve şikayetlerde bu-
lunmak.

k) Siyasi partilere üye olmak veya siyasi faaliyette bulunmak.
l) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna

aykırı eylemlerde bulunmak.
m) Bankanın bilişim sistemlerine bilerek ve isteyerek yetkisi haricinde girerek prog-

ramları, verileri veya diğer herhangi bir unsuru ele geçirmek, kullanmak, çoğaltmak, tahrip et-
mek, değiştirmek, silmek, sisteme yerleştirmek, sistemdeki verilere erişmeyi engellemek, sis-
temin işlemesine engel olmak veya yanlış biçimde işlemesini sağlamak.

n) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, Ban-
kanın imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak,
bu örgütlerin propagandasını yapmak.

Diğer disiplin ihlallerinde uygulanacak ceza
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan disiplin cezası verilmesini gerektiren eylem

ve davranışlara, ihlalin niteliğine ve sonucun ağırlığına göre benzer eylemlerde bulunanlara
da aynı neviden disiplin cezaları uygulanır.
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Disiplin cezası nedeniyle uygulanacak idari tedbirler
MADDE 12 – (1) Disiplin cezası alan Banka personeli, Yönetim Komitesince başka

birim/şubeye atanabilir.
(2) 1 inci derece kadrolu yönetici kademesinde görev yapan Banka personeli, kınama

veya daha ağır bir disiplin cezası alması halinde, Banka Meclisince belirlenmiş bulunan kad-
rolara atanabilir.

Ödenek kesintileri
MADDE 13 – (1) Daha önce ödeneği tamamen kesilmiş bulunan veya ödeneği olmayan

personele yapılacak ödenek kesintileri, ödenek almaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından
itibaren uygulanır.

Disiplin hükümlerinin uygulanmasında amirlerin sorumluluğu
MADDE 14 – (1) Maiyetinde çalışan Banka personelinin disiplin cezasını gerektiren

eylemlerini veya davranışlarını öğrendikleri halde bu durumu amirine yazı ile bildirmeyenler
veya kendisine bildirilen disiplin cezasını gerektiren eylem veya davranışlar ile ilgili disiplin
soruşturması başlatmayan disiplin amirleri hakkında, eylemin ve davranışın niteliğine ve so-
nucun ağırlık derecesine göre bu Yönetmelikte sayılan cezalardan biri uygulanabilir.

Disiplin cezası vermeye yetkili organlar
MADDE 15 – (1) Disiplin cezaları Disiplin Kurulu tarafından verilir.
(2) Şubelerde, uyarma ve kınama cezası Şube Yönetim Komiteleri tarafından verilebi-

lir.
(3) Disiplin Kurulu ve Şube Yönetim Komitelerince verilen cezalar İnsan Kaynakları

Genel Müdürlüğüne derhal bildirilir.
(4) 8 inci ve 9 uncu maddelerde yazılı disiplin cezalarının kesinleşmesi Yönetim Ko-

mitesinin onayına bağlıdır.
(5) İşe son verme cezasının kesinleşmesi Banka Meclisinin onayına bağlıdır.
Disiplin soruşturması
MADDE 16 – (1) Maiyetinden birinin disiplinsizlik teşkil edebilecek bir fiilini veya

Banka personeli sıfatıyla bağdaşmayacak tutum ve davranışını herhangi bir şekilde öğrenen
disiplin amiri, fiili  ya da hali öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde soruşturulacak
personelden daha üst unvanda bulunması koşuluyla yazılı olarak görevlendireceği soruşturmacı
veya soruşturmacılar aracılığıyla ya da şahsen, ifade alma ve delil toplama yetkisini haiz olarak
soruşturma yapabilir.

(2) Soruşturmacı, görevlendirme tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde soruşturma
dosyasını tamamlamakla yükümlüdür. Bu süre zorunlu hallerde disiplin amiri tarafından on iş
günü daha uzatılabilir. Tamamlanan soruşturma dosyası beş iş günü içinde, disiplin yönünden
değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilir.

(3) 29/8/2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Denetim Yönetmeliği hükümleri saklıdır.

(4) Disiplin soruşturması uygulamalarına ilişkin diğer hususlar Yönetim Komitesi ta-
rafından belirlenir.

Disiplin Kurulunun oluşumu ve çalışma usulü
MADDE 17 – (1) Disiplin Kurulu, bu Yönetmelikte öngörülen disiplin cezaları ile di-

siplin cezalarına itiraz hallerinde, bu itirazı görüşmek üzere personel işleriyle görevli Başkan
Yardımcısının, bulunmaması halinde Başkan tarafından görevlendirilecek diğer bir Başkan
Yardımcısının başkanlığında, Baş Hukuk Müşaviri ve Hukuk İşleri Genel Müdürü veya yerine
görevlendirilecek bir Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Genel Müdürü, İnsan Kaynakları Ge-
nel Müdür Yardımcısı veya Personel Yönetimi Müdürü ve Yönetim Komitesinin üç yıl için be-
lirleyeceği üç üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. Yönetim Komitesince belirlenen Disiplin
Kurulu üyeleri görev süreleri dolduktan sonra yeniden görevlendirilebilirler.
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(2) Disiplin Kurulunda, disiplin cezası görüşülen Banka personelinin eşi, üçüncü dere-
ceye kadar kan (bu derece dahil) ve ikinci dereceye kadar kayın (bu derece dahil) hısımları
Kurul üyesi olarak yer alamaz. Ayrıca, kurul üyeleri, soruşturmacı sıfatını taşıdıkları dosyalara
ilişkin toplantılara ve kararlara da katılamazlar.

(3) Disiplin Kurulu, en az beş üyenin katılmasıyla toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alı-
nır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde, Kurul başkanının kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Karara muhalif kalan üye muhalefet sebeplerini ge-
rekçeli olarak yazar ve imzalar. Disiplin Kurulunun çalışma usulüne ilişkin esaslar, Şube Yö-
netim Komitelerince bu Yönetmelik kapsamında alınacak kararlarda da aynen uygulanır.

(4) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve halleri tespit edilen Banka personeline ait ceza
teklifleri ve bunlara ait soruşturma dosyası ile varsa müfettiş soruşturma dosyası bu Kurulca
incelenerek ilgili hakkında uygulanması gereken karar alınır. Müfettiş soruşturması yapılmamış
olması, disiplin soruşturmasına ve ceza verilmesine engel olmaz. Disiplin Kurulu, gerekli gör-
düğü takdirde müfettiş soruşturması yapılmasını teklif edebilir. Gerek duyulması halinde so-
ruşturmayı yürüten denetim elemanı, Disiplin Kuruluna davet edilerek bilgi ve görüşlerine baş-
vurulabilir. 

(5) Disiplin Kurulunun raportörlük görevini ve sekretarya işlerini İnsan Kaynakları Ge-
nel Müdürlüğü yapar.

(6) Disiplin Kurulu yılda en az dört defa toplanır. 
(7) Disiplin Kurulu ve Şube Yönetim Komitelerince verilen disiplin cezalarına karşı,

kararın ilgiliye tebliğinden itibaren on iş günü içinde itirazda bulunulabilir. İtiraz başvuruları,
Disiplin Kurulunda görüşülmek ve kesin olarak karara bağlanmak üzere İnsan Kaynakları Ge-
nel Müdürlüğüne yapılır.

Savunma hakkı
MADDE 18 – (1) Banka personeli hakkında, savunması alınmadan disiplin cezası ve-

rilemez.
(2) Yedi iş gününden az olmamak üzere verilecek süre içinde kabul edilebilir bir özre

dayanmaksızın savunmasını yapmayan Banka personeli, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
Zamanaşımı
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil

ve hallerin işlendiğinin disiplin amirince öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, kısa ve uzun süreli ödenek kesintisi cezalarında bir ay içinde, 
b) İşe son verme cezasında altı ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde

disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
(2) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl

içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak, yar-
gılama süreci devam eden bir olay nedeniyle disiplin cezası verilmesinin söz konusu olduğu
hallerde zamanaşımı süresi mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlar.

(3) Banka personelinden yapılacak ödenek kesintisi, cezanın verildiği tarihten itibaren
beş yıl içinde uygulanmadığı takdirde zamanaşımına uğrar.

Cezaların tebliği
MADDE 20 – (1) Disiplin Kurulunca verilen disiplin cezaları İnsan Kaynakları Genel

Müdürlüğü, Şube Yönetim Komitelerince verilen disiplin cezaları ise şube müdürlükleri tara-
fından yazılı olarak tebliğ edilir.

Cezaların özlük dosyasına kaydedilmesi ve kaldırılması
MADDE 21 – (1) Bütün disiplin cezaları Banka personelinin özlük dosyasına işlenir.

Ancak, uyarma veya kınama cezalarından herhangi birini alan Banka personeli bu cezalardan
sonuncusunun verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde başka bir disiplin cezası almamış ise bu
tarihten önce aldığı uyarma ve kınama cezaları özlük dosyasından silinir ve bu husus Banka
personeline yazıyla bildirilir.
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Ceza kovuşturması ile disiplin soruşturmasının bir arada yürümesi
MADDE 22 – (1) Banka personeli hakkında ceza kovuşturmasına başlanmış olması,

aynı olaydan dolayı o kimse için disiplin soruşturması yapılmasına engel olmaz.
(2) Banka personeli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı, beraat veya mahkumiyet kararı

verilmesi disiplin cezasının uygulanmasını önlemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevden Uzaklaştırma

Görevden uzaklaştırma
MADDE 23 – (1) Haklarında ceza soruşturması ya da kovuşturması yapılan veya idari

soruşturma sırasında görevlerinde kalmalarında sakınca görülen Banka personeli hakkında ih-
tiyati tedbir niteliğinde görevden uzaklaştırma kararı alınabilir.

(2) Görevden uzaklaştırma kararı, Banka personelini atamaya yetkili organlarca alınır.
Denetim ve soruşturma sırasında Banka müfettişlerince gerekli görülmesi halinde de görevden
uzaklaştırma kararı alınabilir.

(3) Görevden uzaklaştırılan Banka personeli hakkında bu işlemi izleyen en çok üç iş
günü içinde soruşturma başlatılır.

(4) Görevden uzaklaştırılan Banka personelinin bu süre içinde tutuklu veya hükümlü
olduğu için göreve devam edemediği süre hariç, her türlü hak ve yükümlülükleri devam eder.
Ancak Yönetim Komitesince, Banka personelinin ödeneğinden kısmen veya tamamen kesinti
yapılmasına karar verilebilir.

(5) Görevden uzaklaştırma, disiplin soruşturması ile ilgili olduğu takdirde en çok altı
ay devam eder. Görevden uzaklaştırma, ceza soruşturmasının veya kovuşturmasının varlığına
dayanıyorsa, Cumhuriyet Savcılığının kovuşturmaya yer olmadığı kararının kesinleşmesine
veya mahkeme tarafından beraat kararı verilmesine kadar devam edebilir. 

(6) İdari soruşturmanın bu süre içinde sonuçlandırılarak bir karar verilememesi halinde
ilgili, görevine başlatılır.

Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması
MADDE 24 – (1) Soruşturma sonunda disiplin yönünden ceza verilmesine veya adli

organlarca cezai bir işlem yapılmasına gerek görülmeyen Banka personeli için alınmış olan
görevden uzaklaştırma tedbiri, atamaya yetkili organlarca kaldırılır ve ilgili, göreve başlatılır.

(2) Görevden uzaklaştırıldıktan sonra göreve başlatılan Banka personeline bu süre için-
de ödeneğinden yapılan kesintiler iade edilmez. Ancak, haklarında kovuşturmaya yer olmadığı
veya beraat kararı verilenler ile idari soruşturma sonucunda kusursuz oldukları belirlenenlerin
ödeneklerinden yapılan kesintiler kendilerine iade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 22/4/2006 tarihli ve 26147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin ve Ödül Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Başkanı yürütür.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fa-

kültesinin kabul ve kayıt işlemlerini, öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğ-

rencilerinin kabulü ve kaydı, eğitim ve öğretim programları, sınav ve değerlendirmeler, diplo-
ma, unvanlar, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Baş koordinatör ve koordinatör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi yıl-

lık eğitim programlarının hazırlanması ve sınavların organize edilmesinden sorumlu öğretim
üyelerini,

c) Dekan/Dekanlık: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını/Dekan-
lığını,

ç) Ders kurulu: Bir organ, sistem veya konunun birbiriyle bağlantılı olarak tıp alanlarını
bütünleştiren bir düzen içerisinde öğrenciye verilen teorik öğretimi ve pratik uygulamaları,

d) Fakülte: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte

Yönetim Kurulunu,
g) MÖTEK: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp

Eğitimi Kurulunu,
ğ) Rektör/Rektörlük: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
h) Seçmeli ders: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim

programında yer alan, öğrenciler tarafından ilgi alanı dikkate alınarak seçilen ve başarmak zo-
runda olunan dersi,

ı) Seçmeli staj: Öğrencilerin Dekanlık tarafından belirlenen anabilim dalları arasından
seçerek aldığı uygulamalı çalışma dönemini,

i) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,
j) Staj: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararlarına uygun olarak belirlenen bir süre ile

anabilim dalında ders, seminer, klinik, servis, poliklinik, ameliyathane, yoğun bakım, saha ça-
lışması, laboratuvar, makale, konsey ve uygulamalı olarak verilen çalışmaları, 

k) Tıp dışı zorunlu ders: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitim ve
öğretim programında yer alan ve öğrencilerin almak ve başarmak zorunda olduğu tıpla doğru-
dan ilgili olmayan dersleri,

l) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
m) Üniversite Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
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n) Zorunlu yaz stajı: Yaz döneminde birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin yapmak ve
başarmak zorunda olduğu stajı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Kayıt Yenileme ve Yatay Geçişler

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için;
a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavla yerleşti-

rilmiş olmak,
b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak,
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilmiş yabancı uyruklu öğ-

renci olmak,
ç) Önceden Fakülte öğrencisi iken kaydı silindikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine

göre fakültede eğitimine yeniden devam etmesine karar verilmiş olmak,
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre kayıt yaptırma hakkı tanınmış olmak,
şartlarından birini taşımak gerekir.
Fakülteye kayıt
MADDE 6 – (1) Fakülte programına,  ÖSYM’nin yaptığı sınavda başarılı olarak kayıt

hakkı kazanmış olan ve aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan
adayların e-Devlet üzerinden ya da doğrudan başvuruları ile kesin kayıtları yapılır. Dekanlık
tarafından kabul edilmek koşulu ile mazeretin belgelendirilmesi ve öğrenci tarafından belirle-
nen temsilcisi aracılığıyla da kayıt yaptırılabilir. 

Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Öğrenci Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen süre ve yönteme

göre kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmemiş olan yıl öğretim süresinden sayılır. Kayıt
süresi içerisinde kaydını yenilemeyen ve katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyenlerin kaydı
yapılmaz ve yenilenmez, öğrencilik haklarından yararlanamaz. İlgili dönemdeki ders, labora-
tuvar ve stajlara devam edemez, aile hekimliği dönemi çalışmalarına katılamaz ve sınavlara
giremez.

(2) Aile hekimliği dönemine geç başlayan ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında o
yılın katkı payı belirlenmeden önce mezun olacak öğrenciler bir önceki yılın yıllık katkı payı
ücretinin yarısı kadar miktarı yatırmak zorundadır.

Kayıt silme
MADDE 8 – (1) Azami süreler içinde sekiz yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğren-

cinin Üniversitenin kararı ve YÖK onayı ile ilişiği kesilir. 
Yatay geçişler
MADDE 9 – (1)  Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibariyle eşdeğer eğitim programı

uygulayan diğer tıp fakültelerinden yatay geçiş; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato kararlarına göre Fakülte Yönetim Kurulunca geçiş ya-
pılır.

Ders uyum ve muafiyetleri 
MADDE 10 – (1) Yatay geçiş yolu ile veya ÖSYM sınavı ile Fakülteye kayıt olan öğ-

rencilerin daha önce almış oldukları ve eşdeğerliği Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilen başarılı dersleri Senatonun belirlediği esaslara göre harf notuna dönüştürülerek genel
not ortalamasına katılır. Tüm derslerden muafiyeti kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi,
daha önce öğrenim gördüğü tıp fakültesinde geçen süre ile birlikte değerlendirilir.
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(2) Öğrenciler ders uyum ve eşdeğerlik isteklerini, Fakülteye kabul edildikleri sınıfın
eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren beş iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak ge-
rekli evrakları ile birlikte bildirmek zorundadır. 

(3) Yükseköğrenim kurumlarında önceden eğitim görerek tıp dışı zorunlu dersleri almış
ve başarmış olan öğrenciler, bu derslerden Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılır.

Akademik danışman
MADDE 11 – (1) Fakülteye kayıt yaptıran tüm öğrencilere akademik yılın başlangı-

cından itibaren eğitim ve öğretim çalışmaları ve Üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde
rehberlik yapmak üzere akademik danışman olarak birer öğretim üyesi Dekanlıkça belirlenir
ve Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilir. Akademik danışmanlar, Senato tarafından belir-
lenen esaslar çerçevesinde görevlerini yürütürler. Aile hekimliği dönemi öğrencilerine danış-
manlık sisteminin devam edip etmeyeceğine Fakülte Kurulu karar verir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim Süresi, Esasları ve Dönemlerinin Düzenlenmesi

Öğrenim dili
MADDE 12 – (1) Fakültede öğrenim dili Türkçe’dir.
Eğitim ve öğretime başlama tarihi
MADDE 13 – (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senato-

nun onayı ile uygulamaya konulur. Bir akademik eğitim ve öğretim yılı en az otuz iki haftadır.
Yılsonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Zorunlu durumların ortaya çıkması ha-
linde Fakülte Kurulu eğitim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında
değişiklik ve düzenlemeler yapar.

Eğitim süresi
MADDE 14 – (1) Fakültede eğitim ve öğrenim süresi altı yıldır ve birbirini izleyen üç

dönemden oluşur. Bunlardan;
a) Temel tıp bilimleri ön lisans dönemi; birinci ve ikinci sınıfları,
b) Klinik bilimleri lisans dönemi; üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıfları,
c) Aile hekimliği dönemi; altıncı sınıfı,
kapsar.
(2) Azami öğrenim süresi dokuz yıldır ve azami öğrenim süresi sonunda mezun ola-

mayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Fakültede eğitim, tam zamanlı ve devam şartı ile yapılır, derslere

devamın takibi ve ilanı Dekanlıkça yapılır. Sağlık raporu, öğrencinin devam yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda öğrencinin devam durumu, ilgili ders kurulu so-
nunda düzenlenen devam belgesinde belirlenir. Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine veya la-
boratuvar, uygulama, mesleki beceriler, probleme dayalı öğretim oturumları gibi pratik derslerin
en az %80’ine katılmadıkları takdirde o ders kurulunun teorik ve pratik sınavlarına alınmaz ve
kurul notu sıfır olarak verilir. Bir eğitim öğretim yılı içinde teorik ders toplam devamsızlığı
%30’u veya pratik ders toplam devamsızlığı %20’yi aşan öğrenciler yılsonu ve bütünleme sı-
navlarına alınmaz ve bu öğrencilerin ders notu DZ olarak verilir. 

(3) Dördüncü ve beşinci sınıflarda staj, teorik ders ve uygulamalı çalışmalardan oluşur.
Dördüncü ve beşinci sınıflarda stajlara devam etmek zorunlu olup, stajın teorik ders ve uygu-
lamalı çalışmalarının yoklamaları birlikte değerlendirilir. Teorik derslerin ve uygulamalı ça-
lışmaların %80’ine devam etmek zorunludur. Devamsızlığı %20’yi aşan öğrenciler sınavlara
alınmaz ve stajı tekrar ederler. Her stajın devam durumu kendi içinde değerlendirilir. Öğrenci
yoklamaları anabilim dalı tarafından alınır ve Dekanlığa bildirilir.  
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(4) Aile hekimliği dönemi öğrencileri bulundukları stajda,  staj suresinin %90’ına de-
vam etmek zorundadırlar aksi halde o stajdan devamsız kabul edilirler ve stajı tekrar ederler.

Mazeret sınav hakkı
MADDE 16 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli sebepleri olan ve ma-

zereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, mazeretleri süresince derslere devam
edemez ve sınavlara giremez. Bu öğrencilerin sınavlara girmiş olması halinde o sınavları ge-
çersiz sayılır. 

(2) Öğrencinin sağlıkla ilgili mazeretlerini sağlık raporu ile belgelemesi gerekir. Ancak
sınav günü alınan sağlık raporlarında raporun tarihi ile birlikte saatinin de belirtilmiş olması
gerekir.

(3) Mazeretlerle ilgili müracaatın, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç beş iş günü
içerisinde Dekanlığa yapılması gerekir. Bu süre dışında yapılan başvurular kabul edilmez. 

(4) Mazereti kabul edilen öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav
hakkı verilir.

Akademik izin
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacağını kanıtla-

yacakları burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu
kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin akademik eğitim
ve öğretim yılı başlamadan istenir, izin süresi 14 üncü maddedeki sürelerin hesabında dikkate
alınmaz.

(2) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli sebepleri olan ve mazereti Fakülte Yö-
netim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, derslere devam edemez, sınavlara giremez, sınavlara
girmiş ise sınavı geçersiz sayılır, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumdaki öğren-
cilerin o yılki ders kayıtları silinir. Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimi süre-
since en fazla iki yıl akademik izinli sayılabilir, ancak sürekli sağlık sorunları dolayısıyla alınan
sağlık raporu ile durumunu belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır.  Mazereti kabul edilen
devamsız öğrenci, sınıfta kalmakla birlikte devam etmediği yıl, 14 üncü maddede belirtilen
sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

Sınıf geçme
MADDE 18 – (1) Fakültede sınıf geçme esası uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde

akademik eğitimin her bir yılı, bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmadığı
tespit edilen tıp dışı zorunlu dersler dışında, bir sınıfın bütün dersleri ve uygulamaları ve stajları
başarılmadan bir üst sınıfa geçilemez.

(2) Tıp dışı zorunlu dersler ile seçmeli dersler YÖK kararları çerçevesinde okutulur.
Birinci sınıfta yer alan tıp dışı zorunlu dersler ile birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta yer alan seç-
meli derslerin üçüncü sınıfın sonuna kadar başarılması gerekir. Üçüncü sınıfın sonuna kadar
bu dersleri başaramayan öğrenciler dördüncü sınıfa başlayamaz. Öğrenciler ilk üç sınıfta iki
seçmeli ders almak ve başarmakla sorumludur.

Eğitim ve öğretimin düzenlenmesi
MADDE 19 – (1) Fakültede eğitim ve öğretim programı; Fakülte Kurulu ve Senatonun

onayı ile uygulamaya konulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar
MADDE 20 – (1) Fakültedeki eğitimin ölçme ve değerlendirmesi için yapılacak sınav-

lar; birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda sınavlar, ders kurulu sınavı, mazeret sınavı, yılsonu
genel sınavı, yılsonu genel bütünleme sınavı;  dördüncü ve beşinci sınıflarda staj sınavı ve staj
bütünleme sınavından oluşur.
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(2) Sınavlar klasik, test usulü ve karışık yazılı, sözlü, uygulamalı, yapılandırılmış klinik
sınav veya bu usullerden bir veya birkaçı bir arada uygulanmak üzere yapılır.

(3) Milli ve dini bayram günlerinde sınav yapılmaz, cumartesi ve pazar günleri ders
programı gereğince Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile sınav yapılabilir.

(4) Sınav tarihleri Senato tarafından onaylanan ders programı ile ilan edilir. İlan edilen
sınav tarihlerinde yapılan değişiklikler Dekanlıkça duyurulur. 

Sınavların değerlendirilmesi 
MADDE 21 – (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sonuçlar tam sayı

olarak ilan edilir. Değerlendirmede virgülden sonraki kesir 50 ve 50’nin üzerinde ise not bir
üst tam sayıya yükseltilir, 50’nin altında ise bir alt tam sayıya indirilir. 

(2) Yılsonu başarı notu, harf notu, başarı derecesi ve katsayıları aşağıdaki tabloda gös-
terilmiştir:

Başarı notu Harf notu Başarı derecesi Katsayısı
90-100 AA Pekiyi 4,00
85-89 BA İyi-Pekiyi 3,50
75-84 BB İyi 3,00
66-74 CB Orta-İyi 2,50
60-65 CC Geçer-Orta 2,00
00-59 FF Başarısız 0,00

(3) Ayrıca, not ortalamalarına katılmayan ve katsayı ile bağlantılı olmayan derslerin
değerlendirmeleri aşağıdaki gibi yapılır:

a) DZ (Devamsız) notu: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ders kurulunun devam yü-
kümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere sıfır, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda staj-
ların devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere DZ notu verilir.

b) İZ (Akademik izinli) notu: Akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülükle-
rini veya ders uygulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalama-
sına katılmaz. Öğrenci İZ notu aldığı dersi tekrar eder.

c) MU (Muaf) notu: Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muafiyet sınavı yapılan ve ba-
şarılı olunan dersin notudur. 

ç) GM (Girmedi) notu: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir.
d) YT (Yeterli) notu: Fakülte Kurulu Kararı ve Senatonun onayı ile not ortalamasına

katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.
e) YZ (Yetersiz) notu: Fakülte Kurulu Kararı ve Senatonun onayı ile not ortalamasına

katılmayan kredisiz derslerde başarısız olan öğrenciye verilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 22 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçları ilan edildikten sonra, en geç beş iş günü

içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz başvurusu dilekçe ile Dekanlığa yapılır. İtiraz
Dekanlıkça değerlendirilir. Bilimsel ya da maddi hata tespit edilirse not düzeltilmesi Fakülte
Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Başka bir nedenle not değiştirilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Birinci, İkinci ve Üçüncü Sınıflar ile İlgili Esaslar

Sınavlar, not hesaplanması,  yıl tekrarı ve zorunlu yaz stajı
MADDE 23 – (1) İlk üç sınıfta Fakültede yapılan sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ders kurulu ve sınavına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 
1) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda dersler, ders kurulları şeklinde verilir ve her ders

kurulunun sonunda yapılan sınava ders kurulu sınavı denir. Ders kurulu sınav notu kurulu oluş-
turan derslerin ağırlıklarına göre belirlenir ve ders kurul notu olarak adlandırılır.  Öğrencinin,
her bir ders kurulu notu en az 60 olmak kaydı ile ve ağırlıklı ders kurul notlarının ortalamasının,
Fakülte Kurulu tarafından belirlenen yılsonu genel sınavı muafiyet notuna eşit veya üzerinde
olması halinde, yılsonu genel sınavından muaf tutulur. 
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2) Her ders kurulu için başkan ve yardımcısı,  öğretim üyeleri arasından Fakülte Kurulu
tarafından atanır. Ders kurulu başkanı, sınıf koordinatörü ile birlikte ders kurulu sınavlarının
yapılması ile ilgili koordinasyonu ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar. Yılsonu
genel ve bütünleme sınavlarını sınıf koordinatörü ve yardımcısı yapar.

3) Bir ders kurulu sınavında, o kurulda yer alan tüm anabilim ve bilim dallarından elde
edilen puanların toplamı ve varsa probleme dayalı öğretim (PDÖ) değerlendirme notu toplamı
o ders kurulu sınav notunu belirler. O ders kurullarında yer alan anabilim, bilim dalları öğre-
timde, kendilerine düşen pay oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Ayrıca Fakülte Kurulu
her yılın başında PDÖ değerlendirme notunun ders kurulu sınav notu içerisindeki ağırlığını
belirler. Ders kurulu sınavı, yılsonu genel sınavı ya da yılsonu bütünleme sınavlarında öğrenci
sınav dallarından bir veya birkaçından % 50’nin altında puan alırsa o dalda elde ettiği puan ile
o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür.

4) Ders kurulları ağırlıklı ortalama notu, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen yılsonu
genel sınavı muafiyet notunun altında olan öğrenciler, yılsonunda son ders kurulu sınavının
bitiminden en erken on beş gün sonra tüm ders kurullarını kapsayan ve adına yılsonu genel sı-
navı denilen sınava katılmak zorundadır. Muafiyet hakkı kazanan öğrenciler bu sınava girmek
zorunda değildir.

b) Yılsonu genel sınavı muafiyet notu; her eğitim ve öğretim yılı başında Fakülte Kurulu
tarafından 75’in altında olmayacak şekilde belirlenen nottur.

c) Yılsonu genel bütünleme sınavı, yılsonu genel sınavının bitiminden en erken on beş
gün sonra yapılır. Yılsonu bütünleme sınavına yılsonu genel sınavında başarılı olamayan veya
sınav hakkı kazandığı halde yılsonu genel sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler
katılır.

ç) Yılsonu genel sınavından muaf olan öğrencilerin yılsonu başarı notu, ağırlıklı ders
kurulu notlarının toplamından oluşur.  Muafiyet kazanamayan öğrenciler ile muaf olduğu halde
yılsonu sınavına giren öğrencilerin yılsonu başarı notu;   ağırlıklı ders kurulları ortalama notu-
nun % 60’ı ile yılsonu genel sınavında alınan notun  % 40’ının toplamının verdiği rakama kar-
şılık olan nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin yılsonu başarı notu hesaplanırken, yılsonu
genel sınavından alınan not yerine yılsonu bütünleme sınavından alınan not esas kabul edilir.
Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için yılsonu başarı notunun en az 60 olması şarttır.

d) Yılsonu bütünleme sınavı sonunda, yılsonu başarı notu FF olan öğrenciler, o yılın
tüm ders kurullarını bir kez daha tekrarlar ve sınavlara yeniden girerler.

e) Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına girmeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca
mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavlarında, hangi ders
kurulu sınavı ise o ders kurulunda öğrencinin ders kurulu içerisinde almış olduğu PDÖ notu
mazeret sınav değerlendirmesine aynı şekilde yansır. Mazeret sınavına katılmayan öğrenci için
ikinci kez mazeret sınavı yapılmaz. Yılsonu sınavları ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı
yapılmaz.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda öğrenci hangi kuruldan devamsız ise o ders kurul
notu ortalamaya sıfır olarak yansır. Öğrenci final bütünleme sınavlarına devamsızlık nedeniyle
girme hakkını kaybetmiş ise başarı notu DZ olur.

(3) Birinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler on iş günü süre ile birinci basamak
sağlık kuruluşunda; ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler on iş günü süre ile ikinci ya
da üçüncü basamak sağlık kuruluşunda zorunlu yaz stajı yaparlar, yaz stajlarını tamamlamış
olmak üçüncü sınıfa başlamak için ön koşuldur.
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ALTINCI BÖLÜM
Dördüncü ve Beşinci Sınıflar ile İlgili Esaslar

Stajlar
MADDE 24 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıflarda eğitimde staj sistemi uygulanır. Stajlar

her eğitim öğretim yılı için Senatonun kabul ettiği ders programında belirtilen sürelerde yapılır.
Dördüncü sınıflarda staj sınavları teorik sözlü/uygulamalı ve yapılandırılmış klinik sınav olarak
yapılır. Beşinci sınıflarda staj sınavları teorik ve sözlü/uygulamalı olarak yapılır.

(2) Dördüncü sınıfta teorik sınav ağırlığı %40 ve sözlü uygulama sınav ağırlığı %40,
yapılandırılmış klinik sınav ağırlığı %10 ve performans değerlendirmesi %10’dur. Beşinci sı-
nıfta teorik sınav ağırlığı %50 ve sözlü/uygulama sınav ağırlığı %40 ve performans değerlen-
dirmesi %10’dur. Stajda başarısız olan öğrenciler yılsonunda bütünleme sınavına alınır. 

(3) Bütünleme sınavları tüm stajların bitiminden en erken on gün sonra yapılır. Bütün-
lemeye kalan öğrencinin başarı durumu hesap edilirken staj içerisinde belirlenen ağırlıklar kul-
lanılır. Bütünleme sınavında, öğrencinin performans değerlendirme notu, yıl içerisinde aldığı
performans değerlendirme notudur.

(4) Bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrencilere, başarısız oldukları stajları
bir sonraki akademik yılda tekrarlama hakkı verilir. Bu tekrarlarda devam zorunluluğu vardır.

(5) Beşinci sınıflarda seçmeli stajlar, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya
yurt dışında eğitim veren sağlık kuruluşlarında yapılabilir. Üniversite dışında yapılan stajların
denkliğine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Altıncı Sınıf Aile Hekimliği Dönemi ile İlgili Esaslar

Aile hekimliği dönemi eğitim esasları
MADDE 25 – (1) Tıp eğitiminin altıncı yılındaki aile hekimliği dönemi eğitiminin

amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak,
hekimlik mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve en iyi uygulayabile-
ceği düzeye getirmektir.

(2) Aile hekimliği dönemi eğitimiyle ilgili esaslar şunlardır:
a) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim

üyesi ve öğretim görevlisi kontrolünde çalışır.
b) Aile hekimliği öğrencileri, eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uy-

mak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, seminer ve diğer
bilimsel aktivitelere katılmak zorundadır.

c) Bu dönemde öğrencinin başarı durumu, her anabilim dalında yapılan çalışma sonun-
da; hasta ve hasta sahipleri ile ilişkisi, görevine bağlılık derecesi, mesleki bilgisi, işbirliği ye-
teneği, işe ilgisi, devamı, toplantılara katılımı ve ilgisi göz önünde tutularak 21 inci maddedeki
notlar üzerinden değerlendirilir.

ç) Aile hekimliği dönemi aralıksız on iki ayı kapsayan bir dönemdir. Bu dönem Fakülte
Kurulu kararı ile belirlenecek dilimlere ayrılarak yapılır.

d) Aile hekimliği dönemi Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Yurt içindeki tıp
fakültelerinin aile hekimliği dönemi öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu
kararı ile eğitim dilimlerinden biri veya bir kaçını Fakültede yapabilir. Aile Hekimliği Döne-
minde Fakülte öğrencileri ancak değişim programları kapsamında, Fakülte Yönetim Kurulu
kararı ile başka bir yükseköğretim kurumunda belirlenen sürelerde staj yapılabilir.

e) Aile hekimliği döneminde başarılı olmak için bu dönemdeki dilimlerde Fakülte Ku-
rulunca belirtilen sürelerde bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu haller
dolayısıyla eksik kalan çalışmalarını da başarıyla tamamlamaları gerekir. Başarısız olmaları
halinde öğrenciler, bu dilimleri normal süresinin yarısı kadar süreyle tekrar ederler. Bir dilimin
%10’una mazeretsiz devam etmeyenler o dilimi tam süre ile tekrar eder.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Değişimi, Mezuniyet ve Diplomalar

Öğrenci değişimi programları
MADDE 26 – (1) Fakültede Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları Rek-

törlüğün belirlediği şekilde Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Biriminin ve Fakülte Koordi-
natörünün koordinasyonu ile gerçekleştirilir. 

Mezuniyet
MADDE 27 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programı bitirebilmesi ve diploma ala-

bilmesi için genel not ortalamasının en az 2,00 olması yanında eğitim planındaki tüm derslerden
en az CC veya YT notu alması ve 360 AKTS’yi tamamlaması gerekir. 

Mezuniyet derecesi
MADDE 28 – (1) Normal öğrenim süresinde eğitim-öğretim programındaki derslerinin

tümünden başarılı olan öğrencilerin genel not ortalamasına göre mezuniyet dereceleri belirlenir
ve bu öğrencilerden ilk üçe girenlere mezuniyet derecelerini belirten bir belge verilir.  

(2) Mezunların başarı sıralaması; disiplin cezası almamış ve yıl kaybı olmayan öğren-
ciler arasından belirlenir.

Geçici mezuniyet belgesi
MADDE 29 – (1) Tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanını alan öğ-

rencilere, diploma hazırlanıp Sağlık Bakanlığınca tasdik edilinceye kadar bir defaya mahsus
olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

Diplomalar
MADDE 30 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Birinci ve ikinci sınıfı başarı ile tamamlayanlara Fakülteden ayrıldıkları takdirde te-

mel tıp bilimleri ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar, herhangi
bir yolla tekrar programa döndükleri takdirde kayıt sırasında, aldıkları bu diplomayı Üniversi-
teye geri vermek zorundadır.

b) Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini başarıyla tamamlayanlara
tıp doktoru diploması verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Fakülteye kayıtlı

olan öğrencilere uygulanacak müfredat programı değişiklikleri öğrencilerin hak kayıplarına
neden olmayacak şekilde Fakülte Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre karara
bağlanır. 

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 48)

1. Amaç 
Bu Tebliğin amacı, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-

dırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul
ve esasların belirlenmesidir.

2. Yasal Düzenleme
7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde;
“(1) İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1997 veya daha

eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2018 tarihine
kadar ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle
il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim eden veya 26/9/2011
tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında düzen-
lenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi
Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişiler
adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve öden-
memiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi
cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.

(2) Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın
alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2018 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini ta-
mamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde bu madde
hükmünden yararlanabilirler.

(3) Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil
kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin veya büyükşehir be-
lediyelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar
ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim
ve harçtan müstesnadır. Bu madde kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak
25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a)
bendi hükmü uygulanmaz.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir
nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, bu
durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde
adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu
taşıtlar vergilerinin 1/4'ünün 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, ge-
cikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının
tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Bu fıkra
kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının
tespiti halinde, terkin tarihi itibarıyla trafik tescil kaydı yapılır. Bu takdirde terkin edilen vergi
ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri
yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılır ve Ocak ayının son
günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir. Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın
noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde
taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükel-
lefiyeti tesis edilir.
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(5) Bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar,

bu fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza

Kanununun 206 ncı maddesi gereğince, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve MKEK

Hurda İşletmesi Müdürlüğünce bu madde hükmüne göre teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını

kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri

almayanlar aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince cezalandırılır.

(6) Bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş

olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve

idari para cezaları red ve iade edilmez. Tescil kayıtları silinen bu taşıtlar üzerine 6183 sayılı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan ha-

cizler kaldırılır.

(7) Dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vas-

fını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu mad-

denin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları müş-

tereken yetkilidir."

hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 21 inci maddesinde, 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin ya-

yımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

3. Kapsam

7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamına aşağıda belirtilen taşıtlar ile ger-

çek ve tüzel kişiler girmektedir.

3. A - Madde Kapsamında Teslim Edilebilecek Taşıtlar 

7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin kapsamına, 18/2/1963 tarihli ve 197 sa-

yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; oto-

mobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin

(II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzeri, kam-

yonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar girmektedir.

Ancak, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrası çer-

çevesinde uygulama yapılıp yapılmayacağı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının

yetkisinde bulunmaktadır. Anılan hüküm çerçevesinde uygulama yapılması halinde hurda taşıt

alımına ilişkin esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenir.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerine

(MKEK hurda müdürlükleri) teslim edilecek taşıt türleri anılan Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık

tarafından belirlenenler dışındaki taşıtların, mükellefler tarafından bu madde kapsamında

MKEK hurda müdürlüklerine teslimi mümkün bulunmamaktadır.

3. B - Madde Hükmünden Yararlanabilecek Mükellefler

Madde hükmünden; 

1) İlgili trafik sicilinde model yılı 1997 veya daha eski olan ve 197 sayılı Kanunun

5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel

van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtları

adlarına kayıt ve tescilli bulunan, 
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2) Madde kapsamında yer alan taşıtlarını bu maddenin yürürlük tarihinden önce noter
satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuru-
luşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, 31/12/2018 tarihine kadar, ad-
larına kayıt ve tescil ettiren,

3) İlgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescilli; model yılı 2005 veya daha
eski taşıtı olup, bu taşıtı 27/5/2017 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle
motorlu taşıt vasfını kaybetmiş bulunan, 

gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş mirasçıları yararlanabilecekler-
dir.

Madde hükmünden yararlanmak için gerekli başvuruların mükellef veya mükellef adına
veli, vasi, kanuni temsilciler ile konuya ilişkin olarak vekâletname ile tayin edilen vekiller ta-
rafından yapılması mümkündür. Ancak, maddenin dördüncü fıkrası kapsamında vekâletname
ile yapılacak olan başvurularda bildirimin bizzat mükellef, veli veya vasi tarafından imzalan-
ması gerekmektedir.

4. Geçici 1 inci Maddenin Uygulaması
7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinden faydalanmak için başvuracak mükel-

lefler, adlarına kayıt ve tescilli taşıtları üzerinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Ala-
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında,
üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve benzeri şerh-
leri kaldırılmadıkça madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

Anılan Kanunun Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen ve motorlu ta-
şıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil
kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişilerin, madde hükmün-
den yararlanabilmeleri için 31/12/2018 tarihine kadar bu madde kapsamındaki taşıtları adlarına
kayıt ve tescil ettirmeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da 31/12/2018 tarihine kadar taşıtları
adlarına kayıt ve tescil ettirmeyen mükellefler madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

Geçici 1 inci madde hükmünden faydalanan mükelleflerin bu madde kapsamında tescil
kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin 27/5/2017 tarihinden önce ödemiş oldukları motorlu taşıtlar
vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri, vergi cezaları ve idari para cezaları ile bu tarihten
sonra ödenmekle beraber anılan Kanun maddesi hükmünden faydalanmak için müracaat edil-
meden önce ödenen motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri, vergi cezaları
ve idari para cezaları mükellefe red ve iade edilmeyecektir. 

Anılan Kanunun Geçici 1 inci maddesinin uygulanmasında tescil plakasına kesilen idari
para cezalarının tespitinde 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun
116 ncı maddesi esas alınacaktır.

Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil
kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin ve büyükşehir bele-
diyelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve
bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve
harçtan müstesnadır. 

4. A - Model Yılı 1997 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler
4.A.1 - Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler 
7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen mükellef-

lerin söz konusu düzenlemeden yararlanabilmeleri için trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli
bulunan model yılı 1997 veya daha eski motorlu taşıtlarını, 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih
dahil) il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim etmeleri veya

27 Temmuz 2017 – Sayı : 30136                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında düzenlenen uy-
gulama çerçevesinde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda
müdürlüklerinden (Kırıkkale ve İzmir-Aliağa MKEK hurda müdürlükleri) yetkilendirilen bi-
rine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçeve-
sinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümlerinden yararlanarak taşıtlarını il özel idarele-
rine/büyükşehir belediyelerine veya MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek isteyen mü-
kelleflerin, adlarına kayıt ve tescilli taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik
edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza,
rehin, haciz ve benzeri şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşundan belge almaları
gerekmektedir. Bu belge herhangi bir tescil kuruluşundan alınabilecektir. 

Madde hükmüne göre trafik tescil kuruluşlarına yapılacak başvurular sırasında taşıta
ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Geçici 1 inci maddenin birinci fıkra hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin
yapması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.

4.A.1. a-) Trafik Tescil Kuruluşuna Başvuru
Taşıtlarını il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya MKEK hurda müdürlük-

lerine teslim etmek isteyen mükelleflerin (EK:1a / EK:1b) dilekçeyle herhangi bir trafik tescil
kuruluşuna başvurarak taşıtın madde hükmünden yararlanabileceğine dair belge (EK:2) alma-
ları gerekmektedir.

Motorlu taşıtını 27/5/2017 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu
kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve
tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senetlerinin veya kamu kurum ve kuruluşun-
dan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini ilgili trafik tescil kuruluşuna verilecek dilek-
çelerine (EK:1a / EK:1b) ekleyeceklerdir. 

4.A.1. b-) İl Özel İdarelerine, Büyükşehir Belediyelerine veya MKEK Hurda Mü-
dürlüklerine Başvuru

7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkra hükmünden faydalanmak
isteyen mükellefler (EK:2) belgesini aldıktan sonra, bir dilekçe (EK:3a / EK:3b) ve ekleri ile
birlikte taşıtlarını diledikleri il özel idaresine ve büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak veya
655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında düzen-
lenen uygulama çerçevesinde MKEK hurda müdürlüklerinden (Kırıkkale ve İzmir-Aliağa
MKEK hurda müdürlükleri) yetkilendirilen birine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde teslim edebileceklerdir. 

Motorlu taşıtını 27/5/2017 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu
kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, başvuru tarihi itibarıyla henüz taşıtını ilgili trafik
tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senedinin
veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçeye
(EK:3a / EK:3b) ekleyeceklerdir. 

Taşıt sahiplerinin, taşıtlarını il özel idaresine, büyükşehir belediyesine veya MKEK
hurda müdürlüklerine teslim ettikten sonra, almış oldukları teslim tutanakları (EK:4) ve Tebliğ
ekinde yer alan dilekçe (EK:5) ile birlikte herhangi bir trafik tescil kuruluşuna giderek, taşıt-
larının hurdaya çıkarılma işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Trafik tescil kuruluşunda
hurdaya çıkarma işlemi yapılmayan taşıt için bu madde hükmünden faydalanılamayacaktır.
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Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarını en geç
31/12/2018 tarihine kadar il özel idaresine, büyükşehir belediyesine veya MKEK hurda mü-
dürlüklerine teslim ederek hurdaya çıkarma işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerine teslim eden mükellefler, hurdaya çıkarma iş-
lemlerini tamamladıktan sonra, trafik tescil kuruluşlarınca kendilerine verilen “Hurdaya Çıka-
rılmıştır” şerhli “Motorlu Araç Tescil Belgesi”ni, ilgili MKEK hurda müdürlüğüne ibraz ede-
ceklerdir.

4.A.2 - İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri veya MKEK Hurda Müdürlük-
leri Tarafından Yapılacak İşlemler

İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü bu
madde kapsamında teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale
getirmeye yönelik her türlü tedbiri alacaklardır. 

Söz konusu taşıtları il özel idarelerine ve büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak
veya 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında
düzenlenen uygulama çerçevesinde MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek isteyen taşıt
sahipleri tarafından verilen dilekçe (EK:3a / EK:3b) üzerine, il özel idareleri, büyükşehir be-
lediyeleri ve MKEK hurda müdürlükleri taşıtı Tebliğ ekinde yer alan tutanakla (EK:4) teslim
alacaklardır. İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya MKEK hurda müdürlükleri tarafın-
dan teslim alınan taşıta ilişkin tutanak (EK:4) üç nüsha olarak düzenlenecektir. Tutanaklardan
biri il özel idaresi, büyükşehir belediyesi veya MKEK hurda müdürlükleri tarafından muhafaza
edilecektir. Kalan iki nüsha tutanak ise mükellefe verilecek, mükellef kendisine verilen tuta-
naklardan bir nüshasını ilgili trafik tescil kuruluşuna verecektir.

MKEK hurda müdürlükleri, trafik tescil kuruluşu tarafından hurdaya çıkarma işlemi
tamamlanan taşıta ilişkin “Hurdaya Çıkarılmıştır” şerhli “Motorlu Araç Tescil Belgesi” kendi-
lerine ibraz edildikten sonra taşıtları bertaraf edebileceklerdir.

İl özel idareleri ve büyükşehir belediyeleri bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtları
19/3/2001 tarihli ve 2001/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca yalnızca MKEK hurda mü-
dürlüklerine satacaklardır.

4.A.3 - Trafik Tescil Kuruluşları Tarafından Yapılacak İşlemler
7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkra hükmünden yararlanmak

için yapılan mükellef başvuruları üzerine, teslim edilecek olan taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Ka-
nun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş
mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve şerhlerin bulunmaması halinde düzenlenecek belge (EK:2)
ilgiliye verilecek, aksi halde belge düzenlenmeyecektir. Bu belge herhangi bir trafik tescil ku-
ruluşundan alınabilecektir.

Taşıtların hurdaya çıkarılma işlemi, herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabile-
cektir.

Ancak, motorlu taşıtını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın
aldığını gösteren belgeyle iktisap eden ve ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil
ettirmemiş olan mükellefler tarafından yapılacak başvurularda; 18/7/1997 tarihli ve 23053 mü-
kerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri
doğrultusunda, alıcının ikamet veya iş adresinin bulunduğu yerin trafik tescil kuruluşunda kayıt
ve tescil işlemleri yapıldıktan sonra hurdaya çıkarma işlemi tamamlanacaktır.

İl özel idaresine, büyükşehir belediyesine veya MKEK hurda müdürlüğüne teslim edilen
taşıtlarda, hurdaya çıkarma işlemi trafik tescil kuruluşuna hurdaya ayırmak için yapılan başvuru
tarihi itibarıyla yapılacaktır. Taşıta ait “Motorlu Araç Tescil Belgesi”ne “Hurdaya Çıkarılmıştır”
şerhi konularak sahiplerine geri verilecek, “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ile tescil plakaları
geri alınarak iptal edilecektir.
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Taşıtların hurdaya çıkarılması için yapılacak başvurularda tebliğ ekinde yer alan dilekçe
(EK:5) kullanılacaktır.

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt ve tescil işlemleri sı-
rasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır. 

Hurdaya çıkarma işleminin trafik tescil kuruluşunca yapılmasından sonra, taşıtın kayıt
ve tescilinin silindiği hususu üç iş günü içerisinde kayıtlı bulunduğu vergi dairesine bildirile-
cektir. Vergi dairesine gönderilen yazıya, "Hurdaya Çıkarılmıştır" damgası vurulmuş bulunan
"Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun" onaylı bir örneği eklenecektir. Hurdaya çı-
karma işlemi taşıtın kayıtlı olduğu tescil kuruluşunca yapılmadığı takdirde "Araç Trafik Tescil
Müracaat ve İşlem Formunun" onaylı bir örneği kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna bildirilecektir. 

Bu madde hükmü uyarınca tescil kaydı silinecek taşıtın trafik tescil kaydında, 6183 sa-
yılı Kanun hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa, tescil kuruluşları haczi koyan idareler-
den bildirim beklemeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu haczi koyan
ilgili tahsil dairelerine trafik tescil kuruluşu tarafından ayrıca bildirilecektir.

4.A.4 - Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler
Başvuruda bulunan mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi

daireleri tarafından, trafik tescil kuruluşundan gelen, taşıtın hurdaya çıkarılmak suretiyle kayıt
ve tescilinin silindiğini belirten yazı ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile vergi dairesi
kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir. Bilgilerin doğruluğu tespit
edildikten sonra ilgili taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya
tüzel kişilerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri sona erdirilecektir. Bu düzenleme kap-
samında teslim edilen taşıtlara ilişkin olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve öden-
memiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve
31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecek, bu ala-
caklar nedeniyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mükellefin sair mal varlığına tatbik edil-
miş olan hacizler kaldırılacak ve yapılan işlem sonucundan mükellefe bilgi verilecektir. 

4.B - Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin
Yapılacak İşlemler

7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 7 nci fıkrasında, dördüncü fıkra gere-
ğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mev-
cut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin
usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının müştereken yetkili oldukları
hükme bağlanmıştır.

4.B.1 - Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olması
Halinde Yapılacak İşlemler

Maddenin yürürlüğe girdiği 27/5/2017 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya motorlu
taşıt vasfını yitirmiş, model yılı 2005 ve daha eski olan taşıt sahiplerinin; durumlarını kanaat
verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın mevcut olmadığının
kabulü halinde, Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:6/EK:7) ile herhangi bir trafik tescil kuru-
luşuna bildirimde bulunmaları ve bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü
31/12/2018 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi,
vergi cezaları ve 2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddesine istinaden tescil plakasına kesilen tra-
fik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil
kayıtları silinecektir. 
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Buna göre, Kanunun Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında trafik tescil
kuruluşu tarafından, taşıta ilişkin olarak içinde bulunulan takvim yılından önceki beşinci yılın
1 Ocak tarihinden itibaren; 

i - Taşıta (taşıtın tescil plakasına veya taşıtın sürücüsüne) ait tebliğ edilmemiş trafik
idari para cezası karar tutanağı bulunmadığının,

ii - Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) kayıtlarına göre zorunlu mali sorumluluk
sigortasının yaptırılmamış olduğunun, 

iii - Taşıtın tescil kayıtlarında herhangi bir işlem (teknik değişiklik, renk değişikliği,
zayi veya yıpranma nedeniyle belge yenileme, şahsi hal ve adres değişikliği gibi) yapılmamış
olduğunun,

iv - Taşıtın ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına karışmadığının, 
v - Taşıtın fenni muayenesinin yaptırılmamış olduğunun,
tespiti halinde taşıtın mevcut olmadığı kabul edilecektir. Taşıtın mevcut olmadığının

kabulünde yukarıda yer alan tespitlerin tamamının varlığı aranacaktır.
Öte yandan, 
i - Taşıtın mevcut olmadığının mahkeme kararıyla tevsik edilmesi, 
ii - Taşıtın yurt dışına çıktığının ve çeşitli nedenlerle (müsadere, çalınma, yanma, trafik

kazası, tahrip edilme gibi) tekrar giriş yapmadığının belgelenmesi veya bu hususun Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıyla tevsik edilmesi,

iii - Taşıtın kaza, yanma, tahrip edilme gibi nedenlerle 27/5/2017 tarihi ve öncesinde
motorlu taşıt vasfını kaybettiğinin mahkeme kararı veya resmi kurumlarca düzenlenmiş bel-
gelerle (itfaiye tutanağı, polis veya jandarma birimlerince düzenlenen tespit tutanağı gibi) tevsik
edilmesi

durumlarında ibraz edilen belgeler taşıtın mevcut olmadığına veya taşıt vasfını kaybet-
tiğine ilişkin kanaat verici belge olarak kabul edilerek, yukarıda sayılan diğer şartlar aranılma-
yacaktır.

Taşıtın mevcut olmadığının veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybettiğinin
tevsik edilmesi halinde kaydının silinmesi için yapılacak başvurularda (EK:7) dilekçe kullanı-
lacaktır.

İlgili trafik tescil kuruluşundan 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin dördüncü
fıkra hükmünden yararlanabileceğine dair belge (EK:8 / EK:9) alan mükellefler, belgeyi ekle-
yecekleri bir dilekçe (EK:10) ile motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi daire-
sine başvuracaklardır. 

Vergi dairesi, başvuruda bulunan mükelleflerden başvuru tarihi itibarıyla vadesi geç-
mesine rağmen ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergi asılları ile ödeme süresi başlamış motorlu
taşıtlar vergi asıllarının 1/4'ünü tahsil ederek, her bir taşıt için ayrı ayrı mükellefin T.C. Kimlik
No/Vergi Kimlik No, adı soyadı (unvanı), tahsil edilen vergi tutarı ve tahsil tarihi ile taşıtın
plaka numarasına ilişkin bilgileri içeren bir yazı (EK:11) düzenleyecektir.  Bu yazı (EK:11),
vergi dairesince üç iş günü içerisinde bir yazı ekinde ilgili trafik tescil kuruluşuna gönderile-
cektir.

İlgili trafik tescil kuruluşu, vergi dairesinden gelen yazıda yer alan bilgilerle tescil bil-
gilerini karşılaştırarak taşıta ilişkin tescil kaydını, vergi dairesine ödeme yapıldığı tarih itibarıyla
silecek ve ilgili vergi dairesine üç iş günü içerisinde bildirecektir. 

Bu madde hükmü uyarınca trafik tescil kaydı silinecek taşıtın tescil kaydında, 6183 sa-
yılı Kanun hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa, tescil kuruluşları haczi koyan idareler-
den bildirim beklemeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu haczi koyan
ilgili tahsil dairelerine ayrıca bildirilecektir.
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Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt silme işlemleri sıra-
sında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Vergi dairesi trafik tescil kuruluşundan, 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin
dördüncü fıkrası kapsamında, tescil kaydının silindiğine ilişkin yazının gelmesi üzerine mü-
kellefin kalan motorlu taşıtlar vergi aslı ile vergi aslının tamamına ilişkin gecikme zammını,
gecikme faizini, vergi cezalarını ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarını terkin ederek
motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetini sona erdirecektir. 

4.B.2 - Taşıtın Varlığının Tespiti Halinde Yapılacak İşlemler
7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında trafik tescil

kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, ilgili
trafik tescil kuruluşu tarafından terkin tarihinde adına kayıt ve tescilli olan kişi için tescil kay-
dının silindiği tarih itibarıyla trafik tescil kaydı yapılarak, durum ilgili vergi dairesine üç iş
günü içerisinde bildirilir. Ayrıca, madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak su-
retiyle yararlananlar hakkında maddenin beşinci fıkra hükmü uyarınca işlem tesis edilir.

İlgili trafik tescil kuruluşu tarafından, bulunan veya varlığı tespit edilen taşıta ilişkin
tescil bilgilerinin vergi dairesine gelmesi üzerine, vergi dairesince mükellef adına motorlu ta-
şıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilerek daha önce terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları
ayrıca bir işleme gerek olmaksızın taşıtın bulunduğu veya tespit edildiği yılın Ocak ayında mo-
torlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılarak işlem yapılır ve Ocak ayının son günü
vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir. 

Örnek
İlgili vergi dairesi tarafından 5/10/2017 tarihinde mükellef (A)'nın 7020 sayılı Kanunun

Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkra hükmü çerçevesinde 6.000 TL motorlu taşıtlar vergi
aslı, 9.000 TL gecikme zammı, 300 TL trafik idari para cezası terkin edilmiş, ancak tescil kaydı
silinen taşıtın 15/8/2019 tarihinde mevcut olduğu tespit edilerek tescil kaydının silindiği tarih
itibarıyla mükellef (A) adına tekrar kayıt ve tescil işlemi yapılmıştır.

Durumun ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine vergi dairesi tarafından mükellef
(A) adına tekrar motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilerek terkin edilen 15.300 TL
(6000+9000+300) tutarın, 2019 yılı Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi olarak tahakkuk etmiş
sayılması ve 31/1/2019 tarihinden itibaren hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mükellef (A)’dan takip
ve tahsil edilmesi gerekmektedir.

Ancak, bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum
ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil
edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir.

5. Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunanlar ile Madde Hükmüne Aykırı İşlem Tesis
Edenler Hakkında Uygulanacak Cezai Hükümler

Kanunun Geçici 1 inci maddesi hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak sure-
tiyle yararlananlar 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi ge-
reğince, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce
teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile
bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar hakkında aynı Kanunun 257 nci maddesi gere-
ğince işlem yapılacaktır.

6. Yürürlük
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
7. Yürütme
Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/598 

KARAR NO : 2017/186 

Mahkememizin 21/02/2017 tarih 2015/598 Esas 2017/186 karar sayılı ilamı ile; Sanık 

Tuğba ÇELEBĠ hakkında BaĢkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan 5237 

sayılı TCK'nun 267/1, 268/1, 53/1, 58/1 maddeleri uyarınca 1 Yıl hapis cezası ile 

cezalandırılmasına iliĢkin karar verilmiĢ olup, verilen kararın Ġstinafa tabii olduğu; 

Sanığın istinaf hakkı bulunması nedeniyle Ġlhan ve Songül kızı, 21.09.1990 Kayseri 

doğumlu, Kayseri, Kocasinan, Yavuz Mah/köy nüfusuna kayıtlı Tuğba ÇELEBĠ hakkında 

çıkarılan tebligatın bütün aramalara rağmen bulunmaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle 

tebligat yapılamamıĢ olması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

Ġlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmıĢ sayılmasına 7201 sayılı Tebligat 

Kanunun 29. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 5357 

—— • —— 
Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/476 

KARAR NO : 2016/677 

Mahkememizin 16/11/2016 tarih ve 2016/476 Esas, 2016/677 Karar sayılı ilamı ile sanık 

Selim BOSTAN hakkında, 17/06/2016 tarihinde iĢlediği iddia edilen birinci ila dördüncü 

fıkralarda tanımlanan fiillerin iĢlenmesine iĢtirak etmeksizin, bunların konusunu oluĢturan eĢyayı, 

bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın almak suçu nedeniyle eylemine uyan 5607 Sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/5. maddesi uyarınca 10 AY HAPĠS ve 400,00 TL ADLĠ 

PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın 5237 Sayılı 

Yasanın 51. maddesi uyarınca ERTELENMESĠNE, 1 yıl herhangi bir yükümlülük 

yüklenmeksizin denetime tabi tutulmasına, adli para cezasının yasal olarak ertelenmesine yer 

olmadığına, suça konu malların MÜSADERESĠNE, yargılama giderlerinin sanıklardan tahsili ile 

hazineye gelir kaydına, Müdahil kendisini vekille temsil ettirdiğinden 1800,00 TL vekalet 

ücretinin sanıktan alınarak müdahile verilmesine karar verilmiĢtir. 

Kararın sanık Selim BOSTAN'ın bildirmiĢ olduğu yurtdıĢı adresine tebliğe çıkarıldığı 

ancak tebliğinin sağlanamadığı anlaĢıldığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi 

gereğince RESMĠ GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün 

sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile 

veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay 

nezdinde temyiz yoluna baĢvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 

 5579 

—— • —— 
Hatay 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO: 2016/330 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık olup Suriye uyruklu, 

Cemil ve Selva oğlu, 1989-Suriye doğumlu MUHAMMED HAMMĠS'in Türkiye'de belli bir 

adresinin olmadığı ve yurt dıĢına çıkıĢ yapıp yapmadığı ve yurt dıĢı adresi tespit edilemediğinden, 

Sanık MUHAMMED HAMMĠS hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda; 

Mahkememizin 04/05/2017 tarih 2016/330 esas 2017/178 karar sayılı kararı ile sanığın 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan beraatine, yargılama giderlerinin kamu 

üzerinde bırakılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hükümözünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir 

dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinde istinaf yoluna gidilmediği 

taktirde kararın KESĠNLEġECEĞĠ hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 

ilanen tebliğ olunur. 5580 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GAYRĠMENKUL SATILACAKTIR 

Bandırma Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi 1246 ada 48 no.lu parselde 1.196,41 m2 

arsa 12.07.2017 tarih ve 662 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

45. maddesi gereğince AÇIK TEKLĠF (arttırma) usulü ihale ile 9.571.280-TL muhammen satıĢ 

bedeliyle satılacaktır.  

Geçici teminatı muhammen satıĢ bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 

287.138,40 TL dir. 

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. Ġhale bedeli 

ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peĢin ödenecektir.  

TaĢınmazın ilk ihalesi 09/08/2017 ÇarĢamba günü saat 14.00‘da belediye encümen 

salonunda yapılacaktır. Ġstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık 

görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 16/08/2017 ÇarĢamba günü aynı yer ve aynı saatte 

yapılacaktır.  

ġartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde 

görülebilir, 50-TL karĢılığında satın alınabilir. 

Taliplilerin; 

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kiĢilik halinde Ģirket imza 

sirküleri ve tüzel kiĢilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iĢtirak 

edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair 

taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair 

belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne vermeleri Ģarttır. 

Ġlan olunur. 6695/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME ĠLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Muhtelif taĢınmazların özelleĢtirilmelerini teminen 20.07.2017 tarihinden itibaren ihale 

ilanına çıkılan ve Ġlan Metninin 29'uncu sırasında yer alan; Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, KızılcaĢar-

Ġmar Mahallesi, 112265 ada, 9 parseldeki 1.203,00 m2 yüzölçümlü taĢınmazın ada numarası 

112765 ada yerine sehven 112265 ada yazılmıĢtır. 

Söz konusu taĢınmazın ada numarası 112765 ada olarak düzeltilmiĢtir. 

T.C. BAġBAKANLIK 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 KurtuluĢ / ANKARA / TÜRKĠYE 

Tel: 312/585 82 70, Faks: 312/585 83 54 

www.oib.gov.tr 

 6822/1-1 

————— 

ĠPTAL ĠLANI 

Muhtelif taĢınmazların "SatıĢ" yöntemi ve "Pazarlık" usulü uygulanmak suretiyle 

özelleĢtirilmesini teminen 20.07.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılan; 

Antalya ili, Aksu ilçesi, Kemerağzı Mahallesi, 13392 ada, 4 parseldeki taĢınmazın özelleĢtirme 

ihalesi iptal edilmiĢtir. 

T.C. BAġBAKANLIK 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 KurtuluĢ / ANKARA / TÜRKĠYE 

Tel: 312/585 82 70, Faks: 312/585 83 54 

www.oib.gov.tr 

 6823/1-1 
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ġEKER AMBARI VE MALZEME AMBARI TAHMĠL TAHLĠYE HĠZMET ALIMI 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Fabrikamız ġeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil-Tahliye Hizmeti Alımı iĢi, 

T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde Açık Ġhale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt No  : 2017/357389 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi  : PınarbaĢı Mahallesi Nurhak Yolu Üzeri 5 Km Elbistan/ 

KAHRAMANMARAġ 

b) Telefon - Faks Numarası : 0344 41916 09 - 0344 419 16 17  

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız ġeker Ambarlarında ± % 20 Toleranslı 90.000 

Ton Kristal ġekerin Tahmil Tahliye Hizmetinin 

Yürütülmesi ve diğer iĢler (5.122 Yevmiye) 

b) Yapılacağı Yer  : Elbistan ġeker Fabrikası ġeker Ambarları. 

c) ĠĢin Süresi  : 2017/2018 ġeker Üretim Kampanyası baĢından Ġtibaren 

1 (Bir) Yıl. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı Yer : Elbistan ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

b) Tarihi - Saati : 07.08.2017  Saat 14:00  

4 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TR (Türk Lirası) karĢılığı 

Elbistan ġeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

9 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

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

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.  

 6623/1-1 
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SÜRÜCÜLÜ 2 ADET DAMPERLĠ KAMYON KĠRALANACAKTIR 

Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Meydan Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 

Sürücülü 2 Adet Damperli Kamyon Kiralanması iĢi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/369771 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 244 90 55 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara ġeker Fabrikasında 2017/2018 Kampanya 

süresince günlük kok, kireç taĢı vs. gibi malzemelerin yer 

silosundan kullanım yerine 24 saat süre içerisinde belirli 

aralıklarla getirilmesi, bunların iĢlendikten sonra oluĢan 

artıkların ve malzemelerin (pancar toprağı, pancar 

kuyruğu vs.) pres filtre toprağının idarece fabrika 

sahasında gösterilen yerlere usulüne uygun olarak 

taĢınması iĢi 

b) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin Süresi  : Tahmini 114 Gün 

  ĠĢe BaĢlama Tarihi : 15.09.2017 

  ĠĢin BitiĢ Tarihi : 06.01.2018 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 07.08.2017 Saat 10:00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y. Yüzonsekiztürklirası) bedel karĢılığında aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

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

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6772/1-1 
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ÖN YETERLĠK ĠLANI 

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

―Atıktan Enerji Üretim Tesisi Alımı (2017)‖, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 sayılı Kararnamenin 

19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik 

değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/372248 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ĠTÜ Rektörlüğü Ayazağa YerleĢkesi Maslak/ĠSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 0 212 285 6949 - 0 212 285 6724 

c) Elektronik posta adresi : kulh@itu.edu.tr 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve konusu : Atıktan Enerji Üretim Tesisi 

b) Miktarı : 1 Kalem 

c) Yapılacağı yer : ĠTÜ, Ayazağa Kampüsü, Maslak/ĠSTANBUL 

d) Süresi : SözleĢme imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) aydır. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : ĠTÜ Rektörlüğü, Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi, Maslak/ĠSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 11.08.2017 Cuma, 10.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı. 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.  

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.  

4.1.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen baĢvuru mektubu. 

4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen taahhütname. 

4.1.6. Ġhale dokümanı satın aldığına dair belge. 

4.1.7. Fermantör karıĢtırıcısı ve kojenerasyon sistemi için katalog ve/veya dokümanlar. 

4.1.8. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

5 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 100.- TL 

bedelle satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik baĢvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar ĠTÜ 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/ĠSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 6773/1-1 
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ĠSTANBUL ĠLĠ KÜÇÜKÇEKMECE ĠLÇESĠ HALKALI MAHALLESĠ 

855 ADA 11 NOLU PARSELDE KAYITLI TAġINMAZ  

ĠHALE YÖNTEMĠYLE SATILACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğüne ait Ġstanbul ili, Küçükçekmece Ġlçesi, 

Halkalı Mahallesi, 855 ada 11 nolu parselde kayıtlı, 1.000/1.000 hisse oranlı, 4.947,20 m2 alana 

sahip taĢınmaz satılacaktır. SatıĢ Ġhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis 

Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüĢmeler yapmak 

suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, ―Pazarlık Usulü‖ ile yapılacaktır. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. Ġhale Komisyonunca 

gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile 

açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale iĢlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. ÖzelleĢtirme iĢlemleri 2886 sayılı Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu‘na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

3 - Ġhale dokümanları, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 

Bankası Kadıköy Finansmarket Ģubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu 

iban numaralı hesabına 500,00 (BeĢ yüz) TL yatırılarak (Dekontlar Ġhale öncesi Mali ĠĢler 

Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm 

bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karĢılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü 

Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu HaydarpaĢa adresinden temin edilebilir. Doküman 

bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir. 

4 - TeĢekkülümüz mülkiyetinde bulunan Ġstanbul Ġli, Küçükçekmece Ġlçesi, Halkalı 

Mahallesi, 855 ada 11 parsel sayılı 4.927,20 m2‘lik taĢınmaz üzerinde Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı (TPAO) ile Akaryakıt istasyonu yapmak ve iĢletmek üzere TeĢekkülümüz ve TPAO 

arasında 25/02/2013 tarihinde 15 yıl süreli kira sözleĢmesi akdedilmiĢtir. 

5 - Ġhale konusu Ġstanbul ili, Küçükçekmece Ġlçesi, Halkalı Mahallesi, 855 ada 11 nolu 

parselde kayıtlı, 1.000/1.000 hisse oranlı, 4.947,20 m2 alana sahip taĢınmaz için geçici teminat 

miktarı 500.000,00(beĢyüz bin)TL olarak belirlenmiĢtir. 

 

Ada Pafta 

Hisse 

oranı Yüzölçümü Niteliği Durumu 

Son Teklif 

Tarihi ve 

Saati 

Ġhale Tarihi 

ve Saati 

855 11 Tam 4.947,20 m2 Arsa Kiracılı 
07.08.2017 

14:00 

07.08.2017 

14:00 

 6725/1-1 
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KFW-WB4-YAPIM-07 ĠġĠ ĠÇĠN ULUSAL REKABETÇĠ ĠHALE USULLERĠNE GÖRE 

MÜTEAHHĠTLĠK SEÇĠMĠ SONUÇ ĠLANI 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

Proje Adı : Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (ĠSMEP) /TÜRKĠYE 

Ġhale Paketi Numarası : KFW-WB4-YAPIM-07 

Teklifin/SözleĢmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Yeniden Yapım ĠnĢaatı SözleĢme Paketi 

Projenin Kapsamı : Ġstanbul Ġlinde 1 Adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı 

Projenin Süresi  : 360 Gün 

SözleĢme Ġmza Tarihi : 10 Temmuz 2017 

 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi 
Zarf AçılıĢı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL) 

Nihai Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Al-Ga ĠnĢaat Taahhüt San. ve Tic. A.ġ. 14.747.000,00 TL 14.747.000,00 TL 

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 

Sahipleri 

Zarf AçılıĢı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye 

Alınan Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

1. Al-Ga ĠnĢaat Taahhüt San. ve Tic. 

A.ġ. 
14.747.000,00 TL 14.747.000,00 TL 

2. Niyazi Bayramoğlu ĠnĢaat San. Tic. 

A.ġ. 
17.305.000,00 TL 17.305.000,00 TL 

3. Ray Mühendislik MüĢavirlik ĠnĢ. 

San. ve Tic. A.ġ. & Turyapı Grup 

ĠnĢaat Taah. San. ve Tic. Ltd. ġti. Ortak 

GiriĢimi 

17.790.000,00 TL 17.790.000,00 TL 

4. Demars ĠnĢaat Turizm Tic. Ltd. ġti. 

& En-Sa Yapı ve ĠnĢ. Turz. Nak. Gıda 

San. A.ġ. Ortak GiriĢimi 

18.200.000,00 TL 18.200.000,00 TL 

5. Tigris Müh. MüĢ. Elek. Elektronik 

ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti. 
28.200.000,00 TL 28.200.000,00 TL 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf AçılıĢı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 
Reddedilme Nedenleri 

- - - 

 6765/1/1-1 
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KFW-WB4-YAPIM-08 ĠġĠ ĠÇĠN ULUSAL REKABETÇĠ ĠHALE USULLERĠNE GÖRE 

MÜTEAHHĠTLĠK SEÇĠMĠ SONUÇ ĠLANI 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

Proje Adı : Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (ĠSMEP) /TÜRKĠYE 

Ġhale Paketi Numarası : KFW-WB4-YAPIM-08 

Teklifin/SözleĢmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Yeniden Yapım ĠnĢaatı SözleĢme Paketi 

Projenin Kapsamı : Ġstanbul Ġlinde 1 Adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı 

Projenin Süresi  : 360 Gün 

SözleĢme Ġmza Tarihi : 10 Temmuz 2017 
 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi 
Zarf AçılıĢı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL)  

Nihai Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Demars ĠnĢaat Turizm Tic. Ltd. ġti. &    

En-Sa Yapı ve ĠnĢ. Turz. Nak. Gıda San. 

A.ġ. Ortak GiriĢimi 

15.120.000,00 TL 15.120.000,00 TL 

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri 
Zarf AçılıĢı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye 

Alınan Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

1. Demars ĠnĢaat Turizm Tic. Ltd. ġti. & 

En-Sa Yapı ve ĠnĢ. Turz. Nak. Gıda San. 

A.ġ. Ortak GiriĢimi 

15.120.000,00 TL 15.120.000,00 TL 

2. Ray Mühendislik MüĢavirlik ĠnĢ. San. ve 

Tic. A.ġ. & Turyapı Grup ĠnĢaat Taah. San. 

ve Tic. Ltd. ġti. Ortak GiriĢimi 

15.360.000,00 TL 15.360.000,00 TL 

3. Niyazi Bayramoğlu ĠnĢaat San. Tic. A.ġ. 15.575.000,00 TL 15.575.000,00 TL 

4. Al-Ga ĠnĢaat Taahhüt San. ve Tic. A.ġ. 16.247.000,00 TL 16.247.000,00 TL 

5. Tigris Müh. MüĢ. Elek. Elektronik ĠnĢ. 

San. Tic. Ltd. ġti. 
23.100.000,00 TL 23.100.000,00 TL 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf AçılıĢı Teklif Fiyatı  

KDV Hariç (TL) 
Reddedilme Nedenleri 

- - - 

 6765/2/1-1 
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KFW-WB4-YAPIM-09 ĠġĠ ĠÇĠN ULUSAL REKABETÇĠ ĠHALE USULLERĠNE GÖRE 

MÜTEAHHĠTLĠK SEÇĠMĠ SONUÇ ĠLANI 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

Proje Adı : Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (ĠSMEP) /TÜRKĠYE 

Ġhale Paketi Numarası : KFW-WB4-YAPIM-09 

Teklifin/SözleĢmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Yeniden Yapım ĠnĢaatı SözleĢme Paketi 

Projenin Kapsamı : Ġstanbul Ġlinde 1 Adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı 

Projenin Süresi  : 360 Gün 

SözleĢme Ġmza Tarihi : 10 Temmuz 2017 

 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi 
Zarf AçılıĢı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL) 

Nihai Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Ray Mühendislik MüĢavirlik ĠnĢ. San. ve 

Tic. A.ġ. & Turyapı Grup ĠnĢaat Taah. San. 

ve Tic. Ltd. ġti. Ortak GiriĢimi 

17.980.000,00 TL 17.980.000,00 TL 

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri 
Zarf AçılıĢı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye 

Alınan Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

1. Ray Mühendislik MüĢavirlik ĠnĢ. San. ve 

Tic. A.ġ. & Turyapı Grup ĠnĢaat Taah. San. 

ve Tic. Ltd. ġti. Ortak GiriĢimi 

17.980.000,00 TL 17.980.000,00 TL 

2. Niyazi Bayramoğlu ĠnĢaat San. Tic. A.ġ. 18.440.000,00 TL 18.440.000,00 TL 

3. Tigris Müh. MüĢ. Elek. Elektronik ĠnĢ. 

San. Tic. Ltd. ġti. 
20.800.000,00 TL 20.800.000,00 TL 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf AçılıĢı Teklif Fiyatı  

KDV Hariç (TL) 
Reddedilme Nedenleri 

- - - 

 6765/3/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Ġlimiz Arsin Ġlçesi, Güzelyalı Mahallesi, tapunun 147 ada 3 nolu parselde kayıtlı 

25.097,22 m2‘lik taĢınmazın Belediyemiz hissesine isabet eden 20.077,78 m2‘lik kısmı 2886 

Sayılı DĠK‘nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır. Ġhale, 

08.08.2017 tarihinde, Trabzon BüyükĢehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. DĠK‘nun 

36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır. 

TaĢınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, Ģartnamede belirtilen belgeler ile 

birlikte satıĢ Ģartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak Ģekilde hazırlayarak, Trabzon 

BüyükĢehir Belediyesi Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığına sat 13:30 kadar, sıra numaralı 

alındı belgesi karĢılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 

Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine Komisyon BaĢkanlığının adresi (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi 

BaĢkanlığı) ile hangi iĢe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi 

yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon BaĢkanlığına 

ulaĢmıĢ olması Ģarttır. Posta‘da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon BaĢkanlığına verilen 

teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya 

Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Ġdarelerinin saat ayarı esas alınır. 

Ġhale, 08/08/2017 tarihinde Salı günü, saat 14:30‘da Trabzon BüyükĢehir Belediye 

Encümen salonunda yapılacaktır. SatıĢ ihalesi iĢtirakçisinin adına kesinleĢmesinden itibaren 

kanuni süresi içerisinde, ihalede belirlenecek olan satıĢ bedelini yüklenici peĢin ödeyecektir. 

 

S. No Cinsi M2 SatıĢ Bedeli Geçici Teminat Ġhale Tarihi 

Ġhale 

Saati 

1 Arsa 20.077,78 m2 20.077.780,00 TL 603.000,00 TL 08.08.2017 14:30 

 

ĠHALEYE KATILACAKLARDAN ĠSTENECEK BELGELER: 

a) T.C. vatandaĢı olmak veya T.C kanunlarına göre, Türkiye‘de kurulmuĢ tüzel kiĢiliğe 

sahip olmak ve bunu belgelemek 

b) Kanuni Ġkametgah belgesi, 

c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 

d)  Ġhaleye katılacak kiĢinin gerçek kiĢi olması halinde Noter tasdikli imza sirküsü, 

e) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

f) Tüzel kiĢi olması halinde,  ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 

g) Ġstek‘liler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye 

katılmaya iliĢkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.  

h) Ortak giriĢim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı ayrı a, b, c, d, e, f, g, k, l, 

m, o‘deki belgeler ve Noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi, 

i) Geçici ve Ek teminat olarak belirtilen bedelleri Belediyemiz veznesine ya da banka 

hesabına yatırarak aldıkları makbuzları veya 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu'nun 26 ncı 

maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

j) 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyanname. 

k) Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Vergi Dairesine vadesi geçmiĢ borcu olmadığına dair 

belge, 
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l) Ġdari ve Teknik Ģartname bedeli 1.000,00- TL olup Ģartname bedelinin ödendiğine dair 
makbuz aslı, 

m) Trabzon BüyükĢehir Belediyesi‘ne vadesi geçmiĢ borcu olmadığına dair belge. 
n) Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, Ģartnamenin 10. Maddesine göre 

hazırlanarak ihale saatinden önce Trabzon BüyükĢehir Belediyesi Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi 
BaĢkanlığına ilanda belirtilen saate kadar alındı belgesi karĢılığında teslim edeceklerdir. Ġstekliler 
Ġhalenin yapılacak olduğu BüyükĢehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. Ġhaleye 
teklif verenlerden ihaleye katılmayanlar sundukları teklifler son teklif olarak kabul edilecektir. 

Ġhale Ģartnamesi, istek halinde Trabzon BüyükĢehir Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler 
Dairesi BaĢkanlığında 1.000,00 TL bedel karĢılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak 
görülebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname satın almaları zorunludur. 

Ġlan olunur. 6784/1-1 
—— • —— 

FLEBOTOMĠ CĠLT TEMĠZLEME ÇUBUĞU ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinde 

kullanılmak üzere ―Flebotomi Cilt Temizleme Çubuğu‖ idari ve teknik Ģartname hükümlerine 
göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az  %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar/Ġstanbul― 
adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 200,00 TL. karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 18.08.2017 tarih saat 10:00‘a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları 
gerekmektedir. 

5 - 1 Nolu ―Ġhale Ġdari ve Teknik Belgeler‖ zarfı 18.08.2017 tarih saat 14:00‘de Genel 
Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 6787/1-1 

—— • —— 
30 TON (±%20) AMBALAJ ATIĞI YAKIMLIK HURDA TAHTA  

(TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE) SATILACAKTIR 
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 
Ġdarenin: 
a)Adresi : Aliçetinkaya Mah. MareĢal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5   

03040 Merkez/AFYONKARAHĠSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21/4207 - 0 272 214 57 05 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 
1 - Ġhale konusu malzemelerin adı ve miktarı: 
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünde bulunan 30 Ton (±%20) Ambalaj 

Atığı Yakımlık Hurda Tahta (Teknik ġartnameye göre) Kapalı zarf usulü ihale ile satılacaktır. 
Ġhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

2 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Alım Satım ve Ġhale 
Komisyonu BaĢkanlığına 15/08/2017 günü saat 14.30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ 

olması Ģarttır. 
Ġhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Alım Satım ve Ġhale 

Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe 
Müdürlüğü Afyonkarahisar; Hesabına (Banka ve ĠBAN Hesap Numarası: VAKIFBANK- 
TR230001500158007282440204) yatırılıp dekontu ile TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 
Muhasebe Müdürlüğünden KDV dahil 20,00 TL bedelle temin edilebilir. 

3- Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. Ġhale kalan 
firmadan; % 10 kesin teminat alınarak sözleĢme düzenlenecektir. 

4 - Bu ihale 2886, 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir. 6786/1-1 
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PANCAR NAKLĠYE HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2017/2018 kampanya dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti, T.ġ.F.A.ġ. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü ile Ġhale 

Edilecektir. 

Ġhale Kayıt numarası  : 2017/360812 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi  : KırĢehir ġeker Fabrikası Akçaağıl Köyü ġeker 

Fabrikası Mevkii-KIRġEHĠR  

b) Telefon ve faks numarası : 0386-221 61 30-37 / 0386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 
 

Kantar Adı 

Sevk Edilecek 

Fabrika 

Tahmini TaĢınacak 

Pancar (Ton) 

Abdi Çorum   34.000 

Kanlıca Çorum   21.000 

K.Hasanlı Çorum   20.000 

Hasanlar Çorum   30.000 

TOPLAM 105.000 
 

b) Yapılacağı yer/yerler : ġartname eki listede ayrıntılı gösterilmiĢtir.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : KırĢehir ġeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 07.08.2017 Pazartesi Günü, Saat: 14.00 

4 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 



27 Temmuz 2017 – Sayı : 30136 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

4.1.c) Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.ç) Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ġdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

4.1.d) Ġdari ġartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

4.1.e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.f) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.g) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.1.ğ) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği‘nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taĢıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1'dir.) 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:  

5.1. ĠĢ deneyimi gösteren belgeler: 

5.1.1. Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; 

a) Ġlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleĢme 

bedelinin en az % 80‘inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimi gösteren belgelerin, 

verilmesi zorunludur. 

ĠĢ deneyiminin belirlenmesi amacıyla; 

Ġstekli tarafından Teklif edilen bedelin % 30‘u oranından, Ġhale konusu iĢ veya benzer 

iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması Ģarttır. 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az % 70‘ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iĢ deneyim tutarının en az % 10‘unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, istenen iĢ deneyim tutarının % 30‘undan az olamaz. 

5.1.2. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini 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 veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren 

belgenin, sunulması zorunludur. 
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6 - Makina ve Diğer Ekipmana ĠliĢkin Belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu TaĢıma Yönetmeliği‘nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taĢıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taĢınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. TaĢınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

7 - Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir:  

Karayolu eĢya taĢımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiĢilerin yapmıĢ olduğu 

iĢler.  

8 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel kiĢilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

9 - Ġhale dokümanı; KırĢehir ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 

TL. karĢılığı (aynı adresten) temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

10 - Teklifler, 07.08.2017 Pazartesi Günü, Saat: 14.00'e kadar Fabrikamız HaberleĢme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden Ġdare sorumlu tutulamaz.)  

11 - Ġstekliler; bir fabrikaya bağlı kantarların tamamına teklif verebilecekleri gibi bir 

kantara veya birden fazla kantar için de teklif verebilirler. Tekliflerde her kantarın taĢıma fiyatları 

ayrı ayrı belirtilecektir. Ġhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif 

edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 

sözleĢme imzalanacaktır. 

12 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklinin teklifi değerlendirme dıĢı bırakılır. 

13 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (Yüzyirmi) takvim 

günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektuplarını 

değerlendirmeye alıp, almamakta idare serbesttir.  

14 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 

15 - Diğer Hususlar 

15.1 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Ġsteklinin 

komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 

kabul edilecektir. 

15.2 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri Kanunu‘na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6692/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca, GiriĢ Sınavı ile açık 

bulunan GĠH sınıfından 4 adet 7 dereceli MüfettiĢ Yardımcısı alınacaktır.  

1 - SINAVIN ġEKLĠ, TARĠHĠ VE YERĠ 

Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aĢamalı olarak 

yapılacaktır. Yazılı sınav 01.10.2017 tarihinde Pazar günü saat 10.00'da BüyükĢehir Belediyesi, 

ġehit Hakan ÖZCAN Eğitim Merkezi Adres: Karaoğlan Mah. Tüfekçi Yusuf Bulvarı No: 56 Eski 

Tekel Binası ġehitkâmil/GAZĠANTEP (Ġrtibat Tel: 0342 211 12 00 / Dahili 2007) adresinde 

yapılacaktır.  

2 - SINAVA GĠRĠġ ġARTLARI 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

b) Eğitim süresi en az dört yıl olan; ĠĢletme, Ġktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler Fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya 

yurt dıĢındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiĢ olmak, 

c) Sınavın yapıldığı tarih de 35 (otuz beĢ) yaĢını doldurmamıĢ olmak, 

ç) Görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,  

d) Belediye MüfettiĢ Yardımcılığı giriĢ sınavına en çok ikinci defa katılıyor olmak, 

e) Yapılacak inceleme sonucunda adli sicil bakımından MüfettiĢ Yardımcısı olarak 

alınmasına engel bir hali bulunmamak, aynı zamanda MüfettiĢlik yapabilecek karakter ve 

vasıflara haiz olmak,  

f) Sınav tarihi itibariyle kamu kuruluĢları yada özel iĢletme ve kuruluĢlara karĢı mecburi 

hizmet yükümlülüğü yada herhangi bir hizmet taahhüdü bulunmamak, 

g) ÖSYM tarafından 2017 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) (A) 

Grubundan, (KPSSP 48) puan türünden 70 ve daha yukarı puan almıĢ olmak, 

ğ) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmıĢ veya erteletmiĢ olmak yada askerlikle 

iliĢiği bulunmamak, 

3 - SINAV BAġVURUSU 

BaĢvurular 05.09.2017-11.09.2017 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Gaziantep 

BüyükĢehir Belediyesi Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Atama ve Yer DeğiĢtirme 

ġube Müdürlüğüne Ģahsen veya posta yolu ile müracaat edilecektir. (Postadan kaynaklanan 

gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)  

4 - BAġVURU ĠÇĠN ĠSTENĠLEN BELGELER 

a) BaĢvuru Formu (Yukarıda belirtilen adresten veya www.gantep.bel.tr internet 

adresinden temin edinilebilir.) 

b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı en az dört yıl 

eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yurt içi ve yurt dıĢı fakültelerden birinden 

mezun olduğuna dair belgenin aslı, fotokopisi veya TeftiĢ Kurulunca onaylı örneği, 
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c) Son altı ay içinde çekilmiĢ 4,5 x 6 ebadında altı adet vesikalık fotoğraf,  

ç) Aday tarafından el yazısı ile yazılmıĢ ve imzalanmıĢ özgeçmiĢi, 

d) Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı,  

e) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

5 - YAZILI SINAVA GĠRECEKLERĠN BELĠRLENMESĠ VE ĠLANI 

Yazılı sınava belirlenen boĢ kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 80 aday çağrılacaktır. 

Sınava katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak baĢvuranların sayısının 80 kiĢiden fazla 

olması halinde, KPSS sonuçlarına göre puanı en yüksek olandan, düĢük olana doğru yapılacak 

sıralama esas alınır. Ġstenilen aday sayısına ulaĢıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan 

kiĢilerde sınava çağrılır. Yazılı sınava katılabilme Ģartlarını taĢıyan adaylar 20.09.2017 tarihinde 

yukarıda belirtilen www.gantep.bel.tr internet adresinde duyurulacaktır. 

6 - SINAV GĠRĠġ BELGESĠ 

Yazılı sınava katılma baĢvurusu kabul edilen adaylara, sınava giriĢte kullanılmak üzere 

sınav yeri ve tarihini belirten onaylı ve fotoğraflı Sınav GiriĢ Belgesi düzenlenip verilecektir. 

Adayların yazılı sınavdan önce Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Atama ve Yer 

DeğiĢtirme ġube Müdürlüğüne bizzat baĢvurarak fotoğraflı sınav giriĢ belgelerini almaları 

gerekmektedir. GiriĢ sınavına bu belgenin aslıyla birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet gibi ikinci bir 

kimlik kartının gösterilmesi suretiyle girilebilecektir. 

7 - SINAV KONULARI 

MüfettiĢ Yardımcılığı Sınavı, Ġktisat, Maliye, Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil 

Gruplarından aĢağıdaki konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır; 

a) Ġktisat; Genel Ġktisat Teorisi, Para, Banka ve Konjonktür, Milli Gelir Ġstihdam ve 

ĠĢletme Ġktisadı  

b) Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi ve Bütçe 

c) Hukuk;  

- ĠĢ Hukuku  

- Ġdare Hukuku; Ġdare Hukukunun Genel Esasları, Ġdari Yargı, 

- Ceza Hukuku: Genel Hükümler, Devlet Ġdaresi ve ammenin itimadı aleyhine iĢlenen 

suçlara ve mal aleyhinde iĢlenen suçlara ait hükümler, 

- Ceza Mahkemeleri Usulü Hukuku: Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunun Umumi 

Hükümler BaĢlığını taĢıyan hükümler ile Muhakeme Usulü baĢlığını taĢıyan hükümlere ait genel 

bilgiler  

- Medeni Hukuk: BaĢlangıç hükümleri ve Ģahsın hukuku  

- Borçlar Hukuku: Genel Esaslar, Akitler, ZamanaĢımı hakkında genel bilgiler 

- Ticari Hukuku: Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak, 

ç) Muhasebe; Ticaret Muhasebesi, Bilanço ve Ticari Hesap 

d) Yabancı Dil; Ġngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri  
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8 - GĠRĠġ SINAVININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ BAġARI SIRASI VE ĠTĠRAZ 

Yazılı sınavda sınav gruplarının her birinden ayrı ayrı olmak üzere tam puanı 100‘dür. 

Ayrıca Sözlü Sınavda da tam not 100 puandır. Adayların yazılı sınavda baĢarılı sayılmaları için 

Ġktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe gruplarından alınan notların her birinin 60 puandan az bu 

grupların toplam not ortalamasının ise 70 puandan aĢağı olmaması Ģarttır. Yabancı Dil Sınavı 

Notu Ortalamaya dahil edilmez.  

Yazılı Sınav Sonuçları BüyükĢehir Belediyesinin internet sitesinden yayınlanır. Ayrıca 

yazılı sınavda baĢarı gösterenler iadeli taahhütlü bir mektupla yeri günü ve saati belirtilerek sözlü 

sınava çağrılır.  

Yazılı sınavı kazanan adaylara; duyurulan gün, saat ve yerde sözlü sınav yapılır. Sözlü 

sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yanında, zekâ, 

ifade ve temsil yeteneği, fiziki tavır ve davranıĢ gibi kiĢisel özellikleri ve güncel bilgi düzeyleri 

ölçülür. Sözlü sınavda adaya sorulan soruların tamamı için giriĢ sınavı değerlendirme komisyonu 

baĢkan ve üyeleri tarafından tek not verilir. TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca yapılan veya yaptırılan 

araĢtırmalarda elde edilen istihbarat sonuçlarının da müspet olması halinde yazılı ve sözlü sınavda 

alınan toplam notların ortalaması, adayın giriĢ sınavı notu olarak tespit edilir. GiriĢ sınavı notunun 

eĢitliği halinde yazılı sınav notu yüksek olan aday baĢarı sıralamasında öncelik kazanır. Bu 

notlarında eĢitliği halinde öncelikle yabancı dil notlarına bunlarında eĢit olması durumunda hukuk 

notlarına bakılır ve notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınavda baĢarı gösterenlerin sayısı ilan 

edilen boĢ kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil olarak, diğer 

adaylardan baĢarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı 

kazanmıĢ sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmıĢ hak sayılmaz. 

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 

(beĢ) iĢ günü içinde bir dilekçe ile giriĢ sınavı değerlendirme komisyonuna yapılabilir. Bu 

itirazlar, giriĢ sınavı değerlendirme komisyonu tarafından en geç 10 (on) iĢ günü içerisinde 

incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

9 - MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞINA ATANMA 

Sınavda baĢarılı olduğu tespit edilenler baĢarı derecelerine ve 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanununda yer alan genel hükümlere göre boĢ kadrolara atanırlar. Sınavı kazananların 

MüfettiĢ Yardımcılığına atanma iĢlemleri için kendilerine bildirilen süre içerisinde istenilen 

belgeler ile birlikte BüyükĢehir Belediyesi Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Atama 

ve Yer DeğiĢtirme ġube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde geçerli bir 

mazeret olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama iĢlemleri yapılmaz ve yerine puanı yüksek diğer 

aday atanır. 

Ġlan olunur. 6766/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/115568 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 20‘nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Ġl/Ġlçe ġANLIURFA /Merkez 

Adresi 
20‘nci Zırhlı Tugay Komutanlığı 

Merkez / ġANLIURFA  
Tel-Faks 414 316 7384 - 414 314 3392 

Posta Kodu  E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Meslina SAVUCAK - 

Adresi 
Akpıyar Mah. 4061 Sk. No. 32 D/9 

Karaköprü / ġANLIURFA 
- 

T.C. Kimlik No. 30542407814 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ĠnĢaat Mühendisleri Odası / 

ġANLURFA 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 110317 - 

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 (  ) 

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. 

 6792/1-1 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık 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. 

 6794/1/1-1 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık 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. 

 6794/2/1-1 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık 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. 

 6794/3/1-1 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık 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. 

 6794/4/1-1 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık 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. 

 6795/1-1 
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Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014 - 83671 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin Bartın Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 

Adı Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Ġl/Ġlçe BARTIN 

Adresi Kutlubey Kampüsü Tel-Faks 0 378 294 90 22 - 0 378 294 90 21 

Posta Kodu 74100 E-Mail yapiisleri@bartin.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı KeleĢoğlu ĠnĢ. Taah. Tic. San. A.ġ.  

Adresi 
Oğuzlar Mah. 1395 Sok. No: 17/1   

Balgat - Çankaya / ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5430651646  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
58508  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

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 (  ) 

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. 

 6797/1-1 
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Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

 
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. 

 6793/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
 6788/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 6789/1-1 
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 28.01.1982 tarih ve 17588 sayılı 

Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği‖nin ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 5 adet öğretim üyesi alınacak olup 

adaylarda aranacak nitelikler aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 

Söz konusu kadrolara baĢvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48. 

maddesindeki genel Ģartları ve ilan edilen özel Ģartları taĢımaları halinde, Dede Korkut Mahallesi 

BeyĢehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 

Personel Daire BaĢkanlığına; baĢvurdukları birimi/bölümü ve iletiĢim adreslerini belirten bir 

dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmiĢlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı sureti), 

doçentlik/doktora belgesinin onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneğini, bilimsel 

yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, 

uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, 

yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalıĢmalarını, 

Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve baĢlıca 

araĢtırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan baĢvuru dosyasından Profesör 

kadrosu için 6 kopya (ayrıca 6 adet CD halinde), Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosu için 4 adet 

dosya (ayrıca 4 adet CD halinde) vermeleri gerekmektedir.  

NOTLAR: 

1 - BaĢvurular ilanın Resmi Gazete‘de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan baĢvurular kayda alınmayacaktır. 

2 - BaĢvurular Ģahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

3 - Yabancı Dille eğitim yapan birimlerimizde görev alacak öğretim üyelerinin 

23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin 

Yönetmelik" 8. maddesi uyarınca, Ġngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu 

belgelenmelidir. 

4 - Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde 

öngörülen koĢulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların baĢvuruları 

değerlendirmeye alınmayacak ve baĢvuru belgeleri iade edilecektir. 

5 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmıĢ olması ve belgelendirilmesi gerekir. 

6 - Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiĢ olması veya askerlik 

yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 

7 - 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı ―Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması 

Yönetmeliği‖ kapsamında yapılacak güvenlik soruĢturması ve/veya arĢiv araĢtırması neticesine 

göre iĢlem tesis edilecektir. 

8 - Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim 

Kurulunca belirlenecek jüri tarafından Ġngilizce dil sınavı yapılacaktır. 
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9 - 0 (332) 223 54 54 veya 223 54 23 numaralı telefondan ilan ile ilgili ayrıca bilgi 

alınabilir. 

10 - Ġlan metnine aynı zamanda www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

 

Fakültesi Birimi/Bölümü Unvanı Adet Uzmanlık Alanı/Açıklama 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Biyomühendislik Doçent 1 

Supramoleküler Kimya, Süpromoleküler 

Nanofabrikasyon Teknolojileri alan-

larında çalıĢmalarda bulunmak. 

Ġngilizce ders verme yeterliliğine sahip 

olmak. 

Biyomühendislik Doçent 1 

Doçentliğini Biyoloji bilim alanında 

almıĢ olmak ve biyosensörler, 

aptamerler - moleküler kapılar 

konularında Science Citation Index 

kapsamındaki dergilerde yayınları 

bulunmak. Ġngilizce ders verme 

yeterliliğine sahip olmak. 

Tarım ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

- Profesör 1 

ġeker Sanayi Yan Ürünlerinin Hayvan 

Beslemede Kullanımı, Hayvan 

Yemleri Üretimi ve Teknolojileri, 

Kanatlı Hayvanlar, Süt ve Besi 

Sığırlarının Beslenmesi ve 

YetiĢtirilmesi alanlarında çalıĢmalarda 

bulunmak. 

Bitkisel Üretim 

ve Teknolojileri 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Ġklim değiĢikliği, Bitki Büyüme 

Modelleri, Bitki Fizyolojisi, Sulama, 

Toprak ve Su Kaynakları, Biyokütle, 

Tarımsal Ormancılık alanlarında 

çalıĢmalarda bulunmak. Ġngilizce ders 

verme yeterliliğine sahip olmak. 

Sosyal ve BeĢeri 

Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi 
Yardımcı 

Doçent 
1 

Ġktisat alanında lisans ve Yüksek 

Lisans yapmıĢ, Ekonomi, Ağ 

Ekonomisi, Elektrik - Elektronik 

Piyasalar ve Telekominikasyon 

alanlarında çalıĢmalarda bulunmak. 

Ġngilizce ders verme yeterliliğine sahip 

olmak. 

 6778/1-1 
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Yönetmeliği hükümlerine göre, aĢağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Müracaatların gerekli belgeler ile birlikte ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde 

yapılması gerekmektedir. BaĢvurular için gerekli belgeler ve adaylarda aranılan nitelikler 

Üniversitemizin http://www.tau.edu.tr web sayfasında yayımlanmıĢtır. 

BaĢvuru Adresi: Profesör baĢvuruları için Personel Daire BaĢkanlığı, Yardımcı Doçent 

BaĢvuruları için Ġlgili Fakülteler. 

 

Sıra 

No Fakülte Bölümü 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Ünvanı Adet Nitelik 

1 

Ġktisadi 

ve Ġdari 

Bilimler 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

ĠliĢkiler 

Siyaset 

Bilimi 
Profesör 1 

Göç ve uyum 

sorunları hakkında 

yayın yapmıĢ olmak 

2 Fen 
Moleküler 

Biyoteknoloji 
Mikrobiyoloji 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Fiziksel kimya ala-

nında doktora yap-

mıĢ olmak. Protein 

Biyokimyası ve 

Yapısı konularında 

çalıĢmaları olmak. 

3 

Kültür ve 

Sosyal 

Bilimler 

Kültür ve 

ĠletiĢim 

Bilimleri 

ĠletiĢim 
Yardımcı 

Doçent 
1 

Kültür analizi ala-

nında doktora yap-

mıĢ olmak. 

 6674/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Gürcistan Dostluk ve DayanıĢma Vakfı Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

22/10/2015 tarihinde kesinleĢen, 23/06/2015 tarihli ve E: 2015/41, K: 2015/375 sayılı kararına 

istinaden dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 6776/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 09.06.2017-225 35.17/166 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 09.06.2017-6184 Toplantı Yeri 

 ĠZMĠR 

Ġzmir Ġli, Torbalı Ġlçesi, Yeniköy Mahallesi, Dedecik Mevkiinde Ġzmir 2 Numaralı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 31.08.2005 gün ve 1252 sayılı kararı ile 

belirlenen 1. Derece Arkeolojik Sit alanına ait koordinat değerlerinin Genel Müdürlüğümüzce 

yürütülen TUES çalıĢmaları kapsamında sayısallaĢtırılmasına yönelik hazırlanan ve Müdürlük 

evrakına 5.06.2017 gün ve 705 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Ġzmir Ġli, Torbalı Ġlçesi, Yeniköy Mahallesi, Dedecik Mevkiinde Ġzmir 2 Numaralı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 31.08.2005 gün ve 1252 sayılı kararı ile 

belirlenen 1. Derece Arkeolojik Sit alanı sınırlarının sayısallaĢtırılarak kararımız eki harita ve 

koordinat listesinde gösterildiği Ģekliyle geçerli olduğuna, 986, 1246, 1248, 1249, 1250, 1251, 

1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1413, 1434, 1501 parsel nolu taĢınmazın beyanlar hanesine 

‗1. derece arkeolojik sit alanı‘ Ģerhi konulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  6752/1-1 
————— 

ĠSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 02.03.2017/238 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 02.03.2017/2307 ĠSTANBUL 
Ġstanbul Ġli, Küçükçekmece Ġlçesi, Halkalı Mahallesi, NakkaĢ Çiftliği Mevki, 10 pafta, 

4651 parsel sayılı, kamu ve özel mülkiyete ait, 2.552.730,00 m2 yüz ölçümlü, tarla vasıflı, 
Ġstanbul VII Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.11.2010 tarih 
ve 367 sayılı kararı ile çiftlik yapısı, müĢtemilatı ve çeĢmenin korunması gerekli kültür varlığı 
olarak tescil edilmesine, yapıların koruma gruplarının I olarak belirlenmesine karar verilen, 
hakkında alanda araĢtırma ve kazı yapılmasına yönelik Ġstanbul VII Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.10.2010 tarih ve 338 sayılı, 30.11.2010 tarih ve 365 
sayılı, Ġstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.06.2012 tarih ve 235 
sayılı, 26.09.2014 tarih ve 1191 sayılı, 18.12.2014 tarih ve 1249 sayılı, 29.04.2015 tarih ve 1357 
sayılı, 14.05.2015 tarih ve 1368 sayılı kararı bulunan, 02.09.2016 tarih 2008 sayılı kararı ile 
parselde yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkarılan kalıntılara iliĢkin konun değerlendirilebilmesi 
için, f20 plan karesinde, kesitte devam ettiği görülen kalıntıların kazısının devam ettirilmesine, 
rapor ve fotoğrafların iletilmesine karar verilen taĢınmaza iliĢkin, F20 plan karesinde, Horasan 
harçlı kaba yontu moloz taĢ örgülü, 0,90 metre geniĢliğinde, 5.20 metre uzunluğunda, kuzey-
güney doğrultulu duvar yapısı ortaya çıkarıldığı, duvarın diğer mekanlarla aynı yapısal özelliği 
gösterdiğinden geç Roma Erken Bizans Dönemine tarihlendirilebileceğini konu edinen Ġstanbul 
Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün 07.12.2017 tarih 3624 sayılı yazısı, hazırlanan uzman raporu 
okundu, 319 nolu iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġstanbul Ġli, Küçükçekmece Ġlçesi, Halkalı Mahallesi, NakkaĢ Çiftliği Mevki, 10 pafta, 
4651 parselde yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkan kalıntıların 2863 sayılı Kanunun 6. 
Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun 
I. grup olarak belirlenmesine, arkeolojik kazı rölövesinin uygun olduğuna, koruma alanının kalıntı 
rölövesindeki vaziyet planında iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, kalıntıların Restorasyon ve 
Konservasyon Merkez Laboratuarınca hazırlanacak koruma raporu doğrultusunda, Ġstanbul 
Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde kapatılarak rapor ve fotoğrafların Kurulumuza 
iletilmesine, parselde yapılacak her türlü fiziki ve inĢai uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüĢ 
alınmasına karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta

Malî Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelik

— Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında

Yönetmelik

— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme

ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

— Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin Yönetmeliği

— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince;

İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2017 Temmuz

Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

— Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 48)

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

— Yüksek Seçim Kurulunun 18/07/2017 Tarihli ve 759 Sayılı Kararı

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


