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YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den giden

yolcular ile transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlananlara, yabancı basın yayın or-
ganlarının yabancı uyruklu mensuplarına, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit
geçen gemilere ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek diğer kişilere satış yapmak
üzere gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarının açılışına, işleyişine ve buralardan
eşya satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun

95 inci maddesinin birinci fıkrası ve 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 29/9/2009 tarihli ve
2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanu-
nunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 64 üncü maddesi ve 134 üncü mad-
desinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan tanımlara ilave olarak bu

Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) BİLGE sistemi: Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri yazılımını,
c) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü,
ç) Depo: Aynı firmanın çeşitli yerlerde bulunan mağazalarının stok ihtiyacını karşılamak

amacıyla eşya konulan ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen özel-
likleri taşıyan ve özel antrepo sayılan yerleri,

d) Gemilere satış mağazası: İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen
gemiler ile yurtdışına sefer yapmak üzere mağazanın bulunduğu limandan hareket eden yerli
ve yabancı gemilere kumanya olarak satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan yerleri,

e) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,
f) Gümrüksüz satış mağazası (mağaza): 1 inci maddede belirtilen kişilere satış yapmak

üzere açılmasına ve işletilmesine izin verilen ve özel antrepo sayılan yerleri,
g) Gümrük Yönetmeliği: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Gümrük Yönetmeliğini,
ğ) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
h) Karar: 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararı,
ı) Uçakta satış mağazası: Yolculara uçak içinde satılmak amacıyla sadece yabancı ül-

kelere sefer yapan uçaklara eşya teslimi yapmak üzere hava hudut kapılarında yolculardan arın-
dırılmış yerlerde açılan ve özel antrepo sayılan yerleri,

i) Yolcu: 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendinde belirtilen kişileri,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen “mağaza” ve “gümrüksüz satış mağazası” atıfları aksi be-

lirtilmedikçe gemilere satış mağazasını ve uçakta satış mağazasını da kapsar.
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İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Koşulları, Faaliyet Konuları

Mağaza ve depo açılabilecek yerler
MADDE 4 – (1) Açılması talep edilen mağaza veya depolar kara, hava, deniz ve de-

miryolu hudut kapıları itibarıyla Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkış ve Türkiye Gümrük Böl-
gesine giriş yerleri içinde yer alır. Hava ve deniz hudut kapılarında, liman sahası içerisinde ol-
mak şartıyla, depolar, uçakta satış mağazaları ve gemilere satış mağazalarının yolcu giriş ve
çıkışı yapılan yerler dışında açılmasına izin verilebilir. Giriş ve çıkış mağazaları ayrı ayrı açılır
ve işletilir; ancak giriş ve çıkışın fiziki olarak ayrılmasının mümkün olmadığına gümrük ida-
resince kanaat getirilen yerlerde, mağazaların giriş-çıkışa hizmet verecek şekilde tek bir mağaza
olarak açılmasına Genel Müdürlükçe izin verilebilir.

(2) Hudut kapılarında yolcular ile nakil vasıtası sürücü ve hizmetlilerine satış yapmak
üzere; girişte mağaza açılabilmesi için başvuru tarihinden önceki aydan başlamak üzere son
on iki ay ya da bir önceki takvim yılı içinde toplam en az 30.000 yolcu, nakil vasıtası sürücü
ve hizmetlisinin giriş; çıkışta mağaza açılabilmesi için başvuru tarihinden önceki aydan başla-
mak üzere son on iki ay ya da bir önceki takvim yılı içinde toplam en az 10.000 yolcu, nakil
vasıtası sürücü ve hizmetlisinin çıkış yapmış olması gerekir.

(3) Ankara ve İstanbul’daki hava hudut kapılarında yolcu girişi yapılan yerlerde bulunan
mağazalardan, diplomatik muafiyetlerden yararlananlar ile yabancı basın yayın organlarının
yabancı uyruklu mensuplarına satış yapılabilir.

(4) İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemiler ile yurtdışına sefer
yapmak üzere mağazanın bulunduğu limandan hareket eden yerli ve yabancı gemilere kumanya
olarak satış yapmak üzere İstanbul Boğazı’nda bir adet, Çanakkale Boğazı’nda bir adet olmak
üzere toplam iki adet gemilere satış mağazası açılmasına izin verilebilir.

Tek işletmeci
MADDE 5 – (1) Gümrüksüz satış mağazası açılmak istenilen her bir hudut kapısı ve

yerde mağaza işletmeciliği tek bir işletmeci tarafından yapılır. Her bir hudut kapısı ve yerde
bulunan mağaza için açma izni başvuruları ayrı ayrı yapılarak sonuçlandırılır.

(2) Hava hudut kapılarında, çıkışa yönelik mağazalarla sınırlı olarak, bu yerdeki tek iş-
letmeci ile işletme sözleşmesi bulunan ve 6 ncı maddede belirtilen şartları taşıyan firmalara
alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri dışında eşya satışı yapmak üzere mağaza açma izni ve-
rilebilir.

(3) Hava hudut kapılarında uçakta satış mağazası işletmeciliği, her bir hudut kapısı iti-
barıyla tek bir işletmeci tarafından yapılır.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında sa-
yılan yerlerde bulunan ve mülkiyetleri veya tasarrufları altında bulundurdukları taşınmazları,
Bakanlıktan görüş alınması suretiyle gümrüksüz satış mağazası işletmek üzere tek bir işletmeci
tarafından işletilmek şartı ile ilgili ihale mevzuatı çerçevesinde kiraya verebilir. Özel hukuk
tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından kendilerine kiralanan bu
yerlerdeki taşınmazları, gümrüksüz satış mağazası işletmek üzere özel hukuk sözleşmeleri çer-
çevesinde üçüncü kişilere kiralayabilir.

Mağaza ve depo açma izni için başvuruda bulunabilecekler
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca mağaza ve depo açma izni veri-

lebilecek olanlar şunlardır:
a) Kamu kuruluşları,
b) Asgari beş yıldır faaliyette bulunan, ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatları toplamı en

az 1.000.000 (bir milyon) TL ve son beş yılda tahakkuk eden kurumlar vergisinin basit ortala-
ması en az 50.000 (elli bin) TL olan limited veya anonim şirketler.
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(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılı izleyen yıllarda yapılan başvurularda, birinci
fıkra uyarınca son beş yılda tahakkuk eden kurumlar vergisinin basit ortalaması olarak aranacak
tutar, başvurudan önceki yılda uygulanan tutarın Maliye Bakanlığınca yine o yıl için tespit ve
ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle hesaplanır.

(3) Mağaza veya depo açma izni almak üzere başvuracak tüzel kişilerin yönetim kurulu
üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret
işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının ile limited şirketlerde ortaklar ile şirket müdü-
rünün, affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu dü-
zenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, uluslararası suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kul-
lanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edi-
min ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından
mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununa, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın
Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 19/4/1990 tarihli
ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa,
20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003
tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirle-
rinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu
Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna ve 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Mad-
delerle ilgili Kanuna muhalefetten ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamı suçlardan ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması şarttır.

(4) Mağaza veya depo açma izni almak üzere başvuracak limited veya anonim şirket-
lerin, gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu ile vergi mevzuatı uyarınca
kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması şarttır.

Ön izin başvurusu, başvuruda aranan belgeler ve başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen yerlerde mağaza veya

depo açılması talebinde bulunan ilgililerce, mağaza veya depo olarak açılmak istenilen yeri
gösteren resmî plan veya kroki, söz konusu yerin mülkiyetinin veya üzerindeki sınırlı aynî hak-
kın başvuru sahibine ait olduğunu belgeleyen tapu sicil örneği veya kira sözleşmesi ve işletici
firma tarafından doldurulan ve gümrük müdürlüğünce de kontrol edilerek onaylanan Ek-1’de
yer alan başvuru formu ile birlikte gümrük müdürlüğüne ön izin başvurusunda bulunulur. Güm-
rük müdürlüğünce gerekli değerlendirmeler yapılarak belgeler bölge müdürlüğüne iletilir. Baş-
vuru, bölge müdürlüğü görüşü ile birlikte Genel Müdürlüğe intikal ettirilir. Genel Müdürlükçe,
mağaza veya depo açılmak istenilen yerin, bina veya eklentisinin fiziki durumu, hudut kapı-
sında gerekli yolcu sayısının sağlanıp sağlanmadığı, söz konusu hudut kapısında gümrüksüz
satış mağazasına ihtiyaç olup olmadığı ve gümrük gözetimi ile denetiminin sağlanması yönle-
rinden yapılacak değerlendirme sonucunda mağaza veya depo açılmasına ön izin verilip veril-
mediği ilgilisine yazılı olarak bildirilir. Ön izin başvurusunun uygun bulunması, mağaza veya
depoya açılış izni verileceği anlamına gelmez.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde ön izin başvurusu uygun bulunan mağaza veya depo açma
izni başvurusunda bulunacak kişilerin, ön izin başvurusu sırasında sunulanlar dışında, aşağıda
belirtilen belgeleri asıl veya noter onaylı olmak üzere hazırlayarak mağaza veya deponun de-
netimi altında bulunacağı gümrük müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir.

a) Yönetim kurulu üyeleri, gümrük ve dış ticaret işlemlerinde şirketi temsile yetkili ki-
şiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişiler ile limited şirketlerde
ortaklar ile şirket müdürünün, başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içinde alınmış
adlî sicil belgeleri,
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b) Kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak yazı,
c) Mağaza veya depo olarak açılıp işletilecek yerin mülkiyetinin veya üzerindeki sınırlı

aynî hakkın başvuru sahibine ait olduğunu belgeleyen tapu sicil örneği veya kira sözleşmesi,
ç) Mağaza veya deponun bulunduğu bina ve eklentilerinin yerini, cinsini, alanını ve

hacmini, iç ve dış tertiplerini gösteren resmî plan veya krokileri ile mağaza veya deponun iç
ve dış fotoğrafları,

d) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tespit raporu,
e) Ticaret sicil gazetesi,
f) İmza sirküleri,
g) Kayıtlı olunan Odadan alınacak faaliyet belgesi,
ğ) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sermaye ve kurumlar vergisi

şartının karşılandığını gösterir belgeler,
h) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki

dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin 1 ila 6 numaralı bentlerinde) belirtilen fiilleri
işlememiş olduğuna dair vergi dairesinden alınacak yazı.

(3) Gemilere satış mağazası açma izni almak için başvuracaklarda ayrıca aşağıdaki şart-
lar da aranır.

a) Gümrük denetimine tabi gemilere sefer yapacak deniz araçlarına mahsus izin belgesi
bulunan en az bir adet deniz hizmet teknesi bulunması,

b) Mağaza adına düzenlenmiş VHF cihazı (deniz haberleşme cihazı) işletme izni bu-
lunması,

c) Deniz Ticaret Odasına kayıtlı olunması.
(4) Kamu kuruluşlarından, bu statülerine ilişkin belgeleri ibraz etmeleri koşulu ile sa-

dece ikinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler aranır.
(5) Mağaza veya depo açma izni almak üzere başvuracak tüzel kişilerin yönetim kurulu

üyeleri ve şirket sermayesinin %10 undan fazlasına sahip ortaklar arasından yurt dışında ikamet
eden yabancı şahısların, yurt dışında ikamet ettiklerine dair ilgili makamlardan alınan resmi
bir belge ibraz etmeleri halinde adlî sicil belgesi aranmaksızın bu kişilerin yazılı beyanlarına
itibar edilir.

(6) Gümrük müdürlüğünce başvuru belgeleri asıl ve suretleri de karşılaştırılarak ince-
lenir, eksiklikleri varsa tamamlattırılır ve birer örnekleri müdürlükçe onaylanarak dosyasında
saklanır. Ayrıca gümrük mevzuatından kaynaklanan kesinleşmiş gümrük vergi ve ceza borcu
bulunup bulunmadığı Bakanlık sistemleri üzerinden tespit edilerek, gümrük müdürlüğünce
oluşturulacak heyet tarafından hazırlanan görgü raporu ile birlikte bütün belgeler, konuya ilişkin
görüşünü de belirterek bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge müdürlüğü ge-
rekli incelemeyi yapar, görüşünü de belirtmek suretiyle belgeleri değerlendirilmek üzere Genel
Müdürlüğe intikal ettirir. Başvurular Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır.

(7) Başvurusu uygun bulunarak açma ve işletme izni verilen mağaza ve depolar için
Ek-2’de yer alan ve gümrük müdürlüğünce hazırlanacak yazıya istinaden 2/7/1964 tarihli ve
492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca tahsili gereken harcın peşin olarak tahsilini müteakip güm-
rük müdürlüğünce Ek-3’te yer alan açma ve işletme izin belgesi düzenlenir.

(8) Mağaza açılısına ilişkin istenen belgelere elektronik sistemler üzerinden erişilebil-
mesi halinde bunların kâğıt nüshaları aranmaz.

(9) Gümrüksüz satış mağazası ve deposu açma ve işletme izinleri, açma ve işletme izin
belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak şekilde verilir. Süre sonunda
faaliyetine devam etmek isteyen mağaza işleticileri açma ve işletme iznine ilişkin yürürlükte
olan mevzuata uygun şartların sağlandığını gösteren belgeleri bağlı oldukları gümrük müdür-
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lüğüne ibraz ederek açma ve işletme izninin geçerlilik süresinin uzatılmasını talep ederler. Söz
konusu talep, iznin sona erdiği tarihten en erken dört ay, en geç bir ay önce yapılır. Bir aydan
sonra yapılan başvurularda gecikme süresi kadar mağaza ve/veya depoya eşya girişi durdurulur.
Talep gümrük ve bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlığa aktarılarak nihai değer-
lendirme Bakanlıkça yapılır. Talebin uygun bulunması halinde izin belgesinin geçerlilik süresi
beş yıl uzatılır. Süre sonunda yürürlükte olan mevzuata uygun şartları yerine getirmeyen ma-
ğaza ve depoların açma ve işletme izinleri iptal edilir.

Faaliyete geçebilmek için aranan şartlar
MADDE 8 – (1) Faaliyete geçebilmek için kamu kuruluşları hariç, mağaza ve depoların

faaliyet konuları ve yerlerine göre Kanun uyarınca aranacak vergi ve cezaya karşılık olmak
üzere, Gümrük Yönetmeliği uyarınca kabul olunabilecek türde ve bu Yönetmeliğin teminatla
ilgili hükümleri çerçevesinde teminat verilmesi gerekir.

(2) Mağaza ve depo açma izni verilenlerin izin yazısının kendilerine tebliğ tarihini iz-
leyen günden itibaren altı ay içinde faaliyete geçmeleri gerekir. Mücbir sebep ve beklenmeyen
haller dışında, bu süre içinde faaliyete geçilmemesi hâlinde verilen izin iptal edilir ve alınan
teminat iade edilir. Bu durumda mağaza ve depo açmak için yeniden başvuru yapılabilir.

(3) Açma izni verilen mağazaların, Bakanlıkça uygulamaya konulan ve mağazalardan
yapılan satışların gümrük müdürlüğü, ilgili bölge müdürlüğü ve Genel Müdürlükçe takip edi-
lebilmesini sağlayan bilgisayar sistemine dâhil olması gerekir.

(4) Yapılacak inceleme sonucunda, mağaza açılmak istenilen yerin fizikî koşullarının
gümrük idaresinin denetimini güçleştireceğinin veya gümrük müdürlüğünün personel ve fizikî
imkânlarının denetim için yeterli olmayacağının anlaşıldığı hallerde, mağaza açılmasına izin
verilmesi veya açma izni verilmiş mağazanın faaliyete geçebilmesi için bu eksikliklerin gide-
rilmesi şarttır.

(5) Gümrük müdürlüğünce, gerekli şartları sağlayarak faaliyete geçen mağazalara iliş-
kin faaliyete geçme tarihini de içerecek şekilde bölge müdürlüğü aracılığıyla Genel Müdürlüğe
bilgi verilir.

Yıllık kontroller ve mağazalarda yapılacak değişiklikler
MADDE 9 – (1) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerin adlî

sicil belgelerinin her yıl Ocak ayı sonuna kadar ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi ge-
rekir. Aynı işletmecinin, bir gümrük müdürlüğü denetiminde birden fazla mağaza veya deposu
bulunması durumunda, adlî sicil belgesinin birer adet aslının ibrazı yeterli olup, diğer mağaza
veya depo dosyalarına söz konusu belgenin fotokopi ile çoğaltılmış örneği konulabilir.

(2) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında sayılan kişilerin aynı fıkrada yer alan fiil veya
suçlardan mahkûm olduğunun veya ceza aldığının tespiti hâlinde durum bölge müdürlüğü ara-
cılığıyla Genel Müdürlüğe gecikmeksizin bildirilir.

(3) Süresi bir yıldan uzun olan kira sözleşmelerinin geçerlilik süresi içinde her yıl ibraz
edilmesine gerek olmamakla birlikte, sözleşme süresinin bitimini müteakip yeni sözleşmenin
gümrük müdürlüğüne sunulması gerekir.

(4) Mağazalar için 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca her yıl Ocak ayı içinde ödenmesi
gereken işletme harcının ödenip ödenmediği gümrük müdürlüğünce kontrol edilir. Depolar için
492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca sadece açma harcı söz konusu olduğundan, gümrük mü-
dürlüğünce yıllık harç kontrolü sadece mağazalar için yapılır.

(5) Mağaza ve depolar için açma ve işletme izin belgesi düzenlenmesi, devir, kapatma,
genişletme, daraltma, adres değişikliği ile unvan ve/veya vergi numarası değişikliği durumla-
rında gümrük müdürlüğünce Ek-4’te yer alan antrepo bildirim formu düzenlenir. Düzenlenen
form ve ilgili belgelerin birer örneği bölge müdürlüğü aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.
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(6) Açma ve işletme izin belgesinin yenilenmesi, devir suretiyle başkasına intikali veya
herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra yeniden düzenlenmesi durumlarında 492 sayılı Harç-
lar Kanunu uyarınca harç alınır.

(7) Gümrüksüz satış mağazaları ve depolarda yapılacak daraltma, tamirat veya tadilat
işlemlerinde 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler aranır.
Genişletme ve adres değişikliğine ilişkin işlemlerde söz konusu belgelerin yanı sıra, 7 nci mad-
denin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen belge de aranır.

(8) Mağaza ve depolarda yapılacak genişletme, daraltma, tamirat veya tadilat işlemleri
ile adres değişiklikleri gümrük müdürlüklerince sonuçlandırılır ve bu işlemlerden harç alınmaz.
Açma ve işletme izin belgesi verilmiş olan işletmecilerin unvanında meydana gelen değişik-
likler ile gümrük idaresi değişikliğinde harç aranmaksızın sadece mevcut açma ve işletme izin
belgesi üzerinde düzeltme yapılır.

(9) Söz konusu belgelerin elektronik sistemler üzerinden kontrol edilebilmesi halinde
bunların kâğıt nüshaları aranmaz.

Mevzuat hükümlerine uyum
MADDE 10 – (1) Mağaza ve depo açma ve işletme izni alanlar, gümrük mevzuatı, ka-

çakçılıkla mücadele mevzuatı, dış ticaret rejimi ve standardizasyon mevzuatı ile Türk parasının
kıymetini koruma mevzuatı hükümlerine uymakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satışlara İlişkin Usul ve Esaslar

Mağazalardan satışı yapılabilecek eşya
MADDE 11 – (1) Yolcu girişi yapılan hudut kapılarında açılan mağazalarda, Türkiye’ye

giriş yapan yolculara aşağıda belirtilen eşya satılabilir.
a) Satış tarihinde yürürlükte bulunan Kararın 9 no’lu ekine göre Yolcu Beraberi Kişisel

Eşya Listesinde yer alan eşya,
b) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre gümrük vergileri ödenmeksizin

yurda ithal edilebilecek yolcu beraberi eşya,
c) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre gümrük vergileri ödenmek suretiyle

yolcu beraberinde ithal edilebilecek eşya,
ç) Bakanlıkça uygun bulunacak diğer eşya.
(2) Yolcu çıkışı yapılan hudut kapılarında açılan mağazalarda, Türkiye’den çıkış yapan

yolculara, transit yolculara, Türkiye’den çıkış yapan nakil vasıtası sürücü ve hizmetlilerine
aşağıda belirtilen eşya satılabilir.

a) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Lis-
tesi’nde yer alan eşya,

b) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre yolcu beraberinde ihraç edilebile-
cek ve hediye olabilecek miktar ve mahiyetteki eşya,

c) Miktarı ve mahiyeti Bakanlıkça belirlenen yolcu beraberindeki yerli eşya,
ç) Bakanlıkça uygun bulunacak diğer eşya.
(3) Birinci ve ikinci fıkraların (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eşyanın mağazalarda

satışına Bakanlıkça sınırlama getirilebilir.
(4) Nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri ülkeye girişlerinde, yolcu girişi yapılan hudut

kapılarındaki mağazalardan 1 karton sigara, en fazla 1 litrelik 1 adet alkollü içki, en fazla 120
ml’lik 1 adet kozmetik ürün ve en fazla 1 kilogram çikolata veya şekerden mamul yiyecek
satın alabilirler.

(5) Türkiye’den çıkış yapan yolcular, nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri için yürürlükte
bulunan Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi’nde yer alan eşyaya ilişkin miktarlar 3 kat olarak
uygulanır.
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(6) Türkiye’ye giriş ya da Türkiye’den çıkış yapan yolcular birinci ve ikinci fıkraların
(a) bentlerinde belirtilen eşyayı uçakta da satın alabilirler.

(7) Diplomatik muafiyetlerden faydalananlara Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış, ya-
bancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına ise Başbakanlık Basın-Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş, ilgili gümrük müdürlüğünce tescil
edilmiş takrirler karşılığında satış yapılır.

(8) Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş yabancı menşeli eşya satılır.
Serbest dolaşımda olan ya da olmayan Türk menşeli eşya ile serbest dolaşıma girmiş yabancı
menşeli eşyanın mağazalarda satılmasına Genel Müdürlükçe izin verilebilir. Bu eşyanın üze-
rindeki dâhilî vergilerin tahsili, istisna ve muafiyeti vergi kanunlarının ilgili hükümleri çerçe-
vesinde yürütülür.

(9) Türkiye’ye girişte ve çıkışta mağazalardan satın alınacak eşyanın pasaport işlemleri
tamamlandıktan sonra ve girişte gümrük muayenesinden geçmeden önce alınması şarttır.

(10) Mağazalarda satılan birden fazla eşyanın set olarak satışa sunulmuş olması hâlinde,
bedelsiz olarak sunulup sunulmadığına bakılmaksızın, bu tür eşya miktarının stok cetveli ve
satış fişlerinde ayrıntılı olarak kayda geçirilmesi ve alışveriş limitlerinin aşılıp aşılmadığının
değerlendirilmesinde set içerisindeki eşyanın tamamının dikkate alınması gerekir.

(11) 18 yaşın altındakilere alkollü içki ve tütün mamulleri satılamaz.
(12) Yürürlükte bulunan mevzuata göre mağazalardan satın alınabilecek eşya ve mik-

tarlarına, 18 yaşın altındakilere alkollü içki ve tütün mamulleri satılamayacağına ve Türki-
ye’den çıkış yapan yolcular için mağazadan alışverişi yapılan eşyanın yolcuların seyahat ede-
cekleri ülkeye girişinde ilgili ülkenin gümrük mevzuatı çerçevesinde işlem göreceğine dair
uyarıcı ve bilgilendirici tabelaların, mağaza içerisinde alıcılar tarafından kolaylıkla görülebi-
lecek yerlere asılması gerekir. Söz konusu tabelaların kara hudut kapılarında Türkçe, İngilizce
ve komşu ülkenin dilinde, hava ve deniz hudut kapılarındaki mağazalarda ise Türkçe, İngilizce
ve Arapça olarak hazırlanması zorunlu olmakla birlikte, ilave olarak mağazadan alışveriş yapan
yolculara uygun diğer diller de kullanılabilir.

(13) İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemiler ile yurtdışına sefer
yapmak üzere mağazanın bulunduğu limandan hareket eden yerli ve yabancı gemilere, Ek-5’te
belirtilen eşya satılabilir.

(14) Kara hudut kapısından diğer ülkelere çıkış yapan nakil vasıtası sürücü ve hizmet-
lileri, dönüşlerinde alışveriş haklarını kara hudut kapılarında bulunan mağazalarda ayda en
fazla 10 defa kullanabilirler.

Eşyanın satışı
MADDE 12 – (1) Mağazadan eşya satışı, Türk Lirası veya konvertibl yabancı para cin-

sinden her türlü ödeme aracıyla yapılır. Eşyanın satış fiyatının yabancı para cinsinden belir-
lenmiş olması ve ödemenin Türk Lirası olarak yapılmak istenilmesi durumunda, eşyanın satış
fiyatının Türk Lirasına çevrilmesinde mağazalarca esas alınacak döviz kurlarına ilişkin bilgi-
lendirme tabelalarının yolcular tarafından görülebilecek şekilde mağaza içerisine asılması zo-
runludur.

(2) Yolculara eşya satışında, satışın bizzat yolcunun kendisine yapılması esastır. Vekâlet
ve pasaport ibraz edilse dahi yolcu dışındaki bir kişiye satış yapılamaz. Ödemenin kredi kartı
ile yapılmak istenilmesi hâlinde, ödemede kullanılacak kredi kartının bizzat alışveriş yapan
yolcuya veya alışveriş yapan yolcunun beraberindeki diğer bir yolcuya ait olması gerekir. Yol-
cuya satılan eşyanın vergiye ya da bandrole tabi olması hâlinde, verginin ya da bandrolün tahsil
edildiğine dair belge mağaza görevlisine ibraz edilmeden eşya teslim edilmez.

(3) Gemilere eşya satışında, mağazanın bulunduğu limandan hareket eden gemiler hariç
olmak üzere, Boğazlardan transit (uğraksız) geçiş halini gösteren belgenin ibraz edilmesi ge-
rekir. Mağazanın bulunduğu limandan hareket eden gemilere eşya teslimi, limandan hareketleri
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ile eş zamanlı olarak yapılır. Eşyanın cinsini ve miktarını gösteren talep formuna istinaden ha-
zırlanan eşyanın mağazadan çıkışında mağazada görevli yetkilendirilmiş gümrük müşavirince
tespit işlemi yapılır. Mağaza işletmecisinin sorumluluğu, eşyanın geminin yetkili bir personeli
(gemi kaptanı veya gemi kâtibi) tarafından teslim alınmasına kadar devam eder. Satılan eşya
için her bir sefer itibarıyla tek bir satış belgesi düzenlenir. Satılan eşyanın kod numarasını, cin-
sini, miktarını ve satış fiyatını gösteren gemi satış listesi (Ek-6) üç nüsha hâlinde düzenlenerek
listenin bir nüshası satış belgesi ile birlikte alıcıya verilir. Listenin bir nüshası satış belgesinin
mağazada kalacak nüshasına eklenir, üçüncü nüshası ise saklanmak üzere gümrük müdürlüğüne
ibraz edilir.

(4) Yabancı ülkelere sefer yapan uçaklarda satışa sunulacak olan ve eşyanın cinsini ve
miktarını gösteren talep formuna istinaden hazırlanan eşyanın mağazadan çıkışında mağazada
görevli yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit işlemi yapılır. Eşya, uçağın yetkili personeli
(uçak pilotu ya da kabin amiri) tarafından teslim alınır. Eşyanın uçağa teslimi apronda görevli
gümrük muhafaza memuru gözetiminde gerçekleştirilir. Mağaza işletmecisinin sorumluluğu,
uçağa teslim edilen eşyadan satılamayanların mağazaya geri alınmasına kadar devam eder.
Teslim edilen eşyanın kod numarasını, cinsini, miktarını ve satış fiyatını gösteren teslim ve
iade listesi (Ek-7) beş nüsha hâlinde düzenlenerek listenin üç nüshası eşya ile birlikte uçağa
teslim edilir. Listenin bir nüshası mağazada kalır ve bilgisayar sistemine veri girişi yapılır, bir
nüshası ise saklanmak üzere gümrük müdürlüğüne verilir. Hava yolu şirketi tarafından, uçak
içinde satılmayıp iade edilecek eşya ise teslim ve iade listesine kaydedilir. Ayrıca, uçuşun bi-
timini müteakip 72 saat içinde satışı yapılan eşyalar için uçak içi satış listesi (Ek-8) üç nüsha
hâlinde hazırlanır. Her iki listeden birer nüsha mağazaya, birer nüsha da gümrük müdürlüğüne
verilir. Gümrük müdürlüğü, teslim ve iade listesi ile uçak içi satış listesini daha önce ibraz edi-
len teslim ve iade listesi ile birleştirir ve eşya iadesi varsa eşyanın gümrük veya gümrük mu-
hafaza memuru gözetiminde mağazaya iade edilmesine izin verir. Mağazaya iade olarak girişi
yapılan eşya için yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit işlemi yapılır. Uçak içi satış lis-
tesini teslim alan mağaza yetkilisi 24 saat içinde bu bilgileri bilgisayar sistemine aktararak
gümrük müdürlüğünün denetimine sunar.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca uçağa teslim edilmekle birlikte uçak içinde satılmayıp,
aynı işletmeciye ait olan ve eşyanın uçağa teslim edildiği gümrük idaresinden farklı bir gümrük
idaresi denetimindeki mağazaya iade edilmesi istenilen eşya, iade edileceği mağazaya antrepo
beyannamesi ile alınır. Bu durumda, eşyanın iade edildiği mağazanın bağlı bulunduğu gümrük
müdürlüğü, uçak içi satış listesini ve verilen antrepo beyannamesinin tarih ve sayısını da kay-
detmek suretiyle teslim ve iade listesini onaylar. Eşyanın uçağa teslim edildiği gümrük idare-
since, dördüncü fıkra uyarınca daha önce ibraz edilen teslim ve iade listesi, eşyanın iade edildiği
mağazanın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünce onaylanmış uçak içi satış listesi ve teslim
ve iade listesi ile birleştirilir.

Mağazalardan satılan eşyanın BİLGE sisteminden düşümü
MADDE 13 – (1) Gümrüksüz satış mağazalarından yapılan satışlarda satış belgeleri

ile çıkışı yapılan eşyanın BİLGE sisteminde antrepo beyannamelerinden düşümü, teknik olarak
mümkün olması halinde otomatik olarak, diğer durumlarda ise antrepo beyannamesinin ilgili
kalemlerinin belirtilmesi suretiyle aylık satış listesi esas alınarak oluşturulan düşüm listelerine
istinaden gümrük müdürlüğünce yapılır. Dönemsel denetimler ile yılsonu sayımlarında sistem-
deki düşümlerin ve listelerin doğruluğunun kontrol edilmesi gerekir.

Sarf malzemeleri ve numuneler
MADDE 14 – (1) Mağazalarda satılan eşyanın konulduğu ambalaj malzemelerine satışa

sunulan eşyaya uygulanan işlemler uygulanmaz.
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(2) Parfüm ve kozmetik numunelerinin, antrepo stok kayıtlarından ve antrepo beyan-
namelerinden düşümünün yapılabilmesi için söz konusu numunelerin boş şişelerinin birer aylık
dönemler itibarıyla, aylık satış listesinin gümrük müdürlüğüne iletilmesi gereken süre içinde
gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi ve gümrük müdürlüğünce belirlenecek dönemlerde güm-
rük müdürlüğünün gözetiminde tutanak düzenlenmek suretiyle imha edilmesi gerekir. Mağaza
işletmecilerinin kusur ve hatalarından ileri gelmeyen kayıp, çalınma ve diğer haller dolayısıyla
meydana gelen ve gümrük müdürlüğüne ispat edilebilen eksiklikler hariç olmak üzere, boş şi-
şesi gümrük idaresine ibraz edilemeyen her bir parfüm numunesi için gümrük vergileri tahsil
edilir. Bu şekilde boş şişesi gümrük idaresine ibraz edilemeyen parfüm numunelerinin toplam
sayısının, aylık satış listesine göre o ay içerisinde satışı yapılan parfüm sayısının %1’ini aşması
durumunda, %1’i aşan her bir parfüm numunesi için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fık-
rası uyarınca işlem yapılır. Mağazalarda satılan eşya ile birlikte müşterilere bedelsiz olarak ve-
rilen azami 10 ml’lik eşantiyonlar numune olarak değerlendirilmez ve eşantiyonlar için takibat
yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mağaza ve Depolarda Eşya Hareketleri, Mağazanın Devri

Depoya eşya alınması ve depodan eşya çıkarılması
MADDE 15 – (1) Depoya eşya, Kanun ve Gümrük Yönetmeliğinin antrepolara eşya

alınmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde antrepo beyannamesi ile veya mağazadan depoya
sevk edilen eşyada 16 ncı madde çerçevesinde gümrük müdürlüğüne yapılan elektronik bildi-
rime istinaden alınır.

(2) Eşyanın bir depodan aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki başka bir depoya
sevkinde, yeni bir antrepo beyannamesi verilmek suretiyle işlem yapılır.

(3) Eşyanın bir depodan, farklı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki bir mağaza veya
depoya sevki, Kanun ve Gümrük Yönetmeliğinin transit rejimi hükümleri çerçevesinde ger-
çekleştirilir. Gümrük müdürlüğünce gerek görülen hallerde, eşyanın transitinde taşıtın takibi
araç takip sistemi vasıtasıyla sağlanır. Eşya, varış gümrük müdürlüğü denetimindeki mağaza
veya depoya antrepo beyannamesi ile alınır.

(4) Eşyanın bir depodan aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki bir mağazaya sevki,
16 ncı madde çerçevesinde gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirim yapılması sure-
tiyle gerçekleştirilir. Depodan eşya çıkışında, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından
tespit işlemi yapılır. Eşya, depodan mağazaya gümrük müdürlüğünün görevlendireceği gümrük
veya gümrük muhafaza memurunun refakatinde sevk edilir. Eşyanın mağazada teslim alınma-
sını müteakip, gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda gerekli meşruhat verilmek
suretiyle işlem yapılır. Ayrıca işletmeci tarafından mağaza ve depo stok kayıtlarında gerekli
düzeltme yapılır.

(5) Firmaların sadece kendi mağaza ve depoları arasında eşya sevki yapılabilir.
(6) Satışına izin verilmeyen eşya depodan mağazaya sevk edilemez.
(7) Eşyanın bir mağazadan aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki bir depoya iadesi

16 ncı madde çerçevesinde gümrük müdürlüğüne elektronik bildirim yapılması suretiyle ger-
çekleştirilir. Eşya, mağazadan depoya gümrük müdürlüğünün görevlendireceği gümrük veya
gümrük muhafaza memurunun refakatinde sevk edilir. Depoya eşya girişinde, yetkilendirilmiş
gümrük müşaviri tarafından tespit işlemi yapılır. Eşyanın depoda teslim alınmasını müteakip,
gümrük müdürlüğü tarafından bilgisayar ortamında gerekli meşruhat verilmek suretiyle işlem
yapılır. Ayrıca işletmeci tarafından mağaza ve depo stok kayıtlarında gerekli düzeltme yapılır.

(8) Eşyanın bir mağazadan farklı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki bir depoya ia-
desi bu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde gerçekleştirilir.
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(9) Bir depoda bulunan eşya, aynı veya farklı bir gümrük müdürlüğü denetimi altındaki
bir depo ya da mağazaya, Kanun ve Gümrük Yönetmeliğinin antrepo rejimi ve transit rejimi
hükümleri çerçevesinde satış suretiyle devredilebilir. Bir firmanın aynı gümrük müdürlüğü de-
netimi altında deposu bulunmaması durumunda, mağazada bulunan eşyanın satış suretiyle devri
de mümkündür.

Eşya sevkine ilişkin elektronik bildirim
MADDE 16 – (1) Aynı gümrük müdürlüğü denetimi altında bulunan mağazadan ma-

ğazaya, depodan mağazaya ve mağazadan depoya eşya sevkinde, aşağıdaki bilgilerin gümrük
müdürlüğünün bilgisayar sistemine iletilmesi ve gümrük müdürlüğünce de kayıt altına alınması
suretiyle işlem yapılır:

a) Sevkiyat tarihi,
b) Eşyanın ait olduğu gümrük beyannamesinin sayısı ve kalem numarası,
c) Mağaza ve deponun antrepo kod numarası,
ç) Eşyanın kod numarası, cinsi ve miktarı.
Mağazaya eşya alınması ve mağazalar arası eşya sevki
MADDE 17 – (1) Mağazaya eşya, Kanun ve Gümrük Yönetmeliğinin antrepolara eşya

alınmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde antrepo beyannamesiyle veya 16 ncı madde çerçe-
vesinde gümrük müdürlüğüne yapılan elektronik bildirime istinaden alınır.

(2) Bir firmanın aynı gümrük müdürlüğü denetimi altında bulunan bir mağazasından
diğer mağazasına eşya sevki 16 ncı madde çerçevesinde gümrük müdürlüğüne elektronik bil-
dirim yapılması suretiyle gerçekleştirilir. Eşya, mağazadan diğer mağazaya gümrük müdürlü-
ğünün görevlendireceği gümrük veya gümrük muhafaza memurunun refakatinde sevk edilir.
Eşyanın mağazada teslim alınmasını müteakip, gümrük müdürlüğü tarafından bilgisayar orta-
mında gerekli meşruhat verilmek suretiyle işlem yapılır. Ayrıca işletmeci tarafından mağaza-
ların stok kayıtlarında gerekli düzeltme yapılır.

(3) Bir firmanın mağazasından farklı gümrük müdürlüğü denetimi altında bulunan diğer
mağazasına eşya sevki Kanun ve Gümrük Yönetmeliğinin transit rejimi hükümleri çerçevesinde
gerçekleştirilir. Gümrük müdürlüğünce gerek görülen hallerde, eşyanın transitinde taşıtın takibi
araç takip sistemi vasıtasıyla sağlanır. Eşya, varış gümrük müdürlüğü denetimindeki mağazaya
Kanun ve Gümrük Yönetmeliğinin antrepolara eşya alınmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde
antrepo beyannamesi ile alınır. Bir firmanın mağazasının bulunduğu gümrük müdürlüğü de-
netimi altında deposunun da bulunması hâlinde, firmanın başka bir gümrük müdürlüğü denetimi
altındaki mağazasına eşya sevki sadece deposundan yapılır.

Mağazaların devri
MADDE 18 – (1) Gümrüksüz satış mağazaları ve depolarının devir taleplerinde, dev-

reden firma tarafından bir dilekçe ile devralacak firma tarafından ise bir dilekçe ve 7 nci mad-
dede sayılan belgeler ile ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulur. Devir işlemleri 7 nci maddenin
altıncı fıkrası hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) Devralan şirketin yeni kurulmuş bir şirket olması ve kurucu ortaklarından en az bi-
rinin asgari beş yıldır faaliyette bulunması hâlinde, şirketin 6 ncı maddenin birinci fıkrasının
(b) bendinde belirtilen beş yıldır faaliyette bulunması şartı aranmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Teminat İşlemleri

Teminat
MADDE 19 – (1) Mağaza ve depolara konulan eşya için gümrük vergileri ve diğer ka-

mu alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere teminat alınır.
(2) Mağaza ve depoya alınan her parti eşya için gümrük müdürlüğüne ayrı ayrı teminat

verilebileceği gibi, götürü teminat sisteminden yararlanılması da mümkündür.
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(3) Götürü teminat verilmesi hâlinde mağaza ve depoya konulan eşyadan alınması ge-
reken teminatın götürü teminat tutarını aşan kısmı için ayrıca teminat aranmaz.

(4) Banka teminat mektupları Ek-9’da yer alan örneğe uygun olarak düzenlenir.
Götürü teminat
MADDE 20 – (1) Mağaza ve depo işletmeciliği yapan firmaların, mağaza veya depo

başına alınacak götürü teminattan veya birden fazla mağaza için geçerli götürü teminat siste-
minden yararlanması mümkündür. Götürü teminat sisteminden yararlanan firmaların mağaza
ve depolarına konulacak eşya için ayrıca teminat aranmaz.

(2) Mağaza ve depo başına alınacak götürü teminat miktarı, tütün, tütün mamulleri ve
alkollü içki satışı yapan mağazalar için 1.000.000TL, diğerleri için 600.000TLdir. Teminat
mektubunun gümrük müdürlüğünce kabul edilmesi ve saymanlık idaresine teslim edilmesini
müteakip, BİLGE sistemine işlenmek üzere Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(3) Birden fazla mağaza ve depo işletmeciliği yapan firmalar, Ankara Gümrük Say-
manlık Müdürlüğüne 8.000.000TL tutarında teminat vermek suretiyle birden fazla mağaza ve
depo için götürü teminat sisteminden yararlanabilirler.

ALTINCI BÖLÜM
Kayıt ve Belge Düzeni

Defter ve belgeler
MADDE 21 – (1) Mağaza ve depo açma izni alanlar aşağıdaki defter, belge, cetvel ve

listeleri düzenlemek ve saklamak zorundadır.
a) Antrepo giriş-çıkış defteri,
b) Satış belgesi,
c) Gemi satış listesi,
ç) Aylık satış listesi,
d) Stok cetveli.
Antrepo giriş-çıkış defteri
MADDE 22 – (1) Antrepo giriş-çıkış defteri; mağaza ve depolara giren ve buralardan

çıkan eşyanın izlenmesi için kullanılan ve gümrük beyannamesi, eşya sevkine ilişkin elektronik
bildirim ya da satış listesi ile gerçekleştirilen işlemlerin tarih ve sırası itibarıyla bilgisayar sis-
temine kaydedildiği defterdir. Her mağaza ve depo için ayrı ayrı tutulur ve en az aşağıdaki bil-
gileri içerir:

a) Eşyanın mağaza veya depoya giriş tarihi,
b) Eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi, eşya sevkine ilişkin elektronik bildirim veya

satış listesinin tarihi ve numarası ile eşyanın ait olduğu kalem numarası,
c) Eşyanın cinsi, kodu ve miktarı,
ç) Eşyanın nereden nereye gönderildiği,
d) Eşyanın mağaza veya depodan çıkış tarihi.
(2) Mağaza ve depolarda önceki yıllardan kalan eşya, takvim yılı başında yapılan sa-

yımlara istinaden ayrı bir sütun oluşturularak eşyanın Türkiye’de ilk defa mağaza veya depoya
alındığı yer ve beyannamenin tescil sayısı ve tarihi de belirtilmek suretiyle kaydedilir.

(3) Deftere kayıtların giriş veya çıkış işlemini takip eden beş iş günü içinde yapılması
zorunludur.

(4) Mağaza ve depo işletmecileri, antrepo giriş-çıkış defterini bilgisayar ortamında sak-
lamak ve bilgisayar kayıtlarını ya da bu kayıtlardan üretilecek çıktıları, 27 nci maddede belir-
tilen kişilerce istenildiğinde ibraz etmek zorundadır.

Satış belgesi
MADDE 23 – (1) Mağazalar sattıkları eşya için satış belgesi vermek ve alışveriş yapan

kişiler de söz konusu belgeleri istemek ve almak zorundadır.
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(2) Satış belgesinde en az aşağıdaki bilgiler bulunur:
a) Seri ve sıra numarası,
b) Düzenleme tarihi ve saati,
c) Düzenleyen mağazanın adı ve adresi,
ç) Alıcının adı soyadı,
d) Yurt dışına gidecek olan yolcular için biniş kartı veya pasaport numarası, yurt dışın-

dan gelen yolcular için pasaport numarası, transit yolcular için karaya çıkış kartı numarası veya
pasaport numarası, nüfus cüzdanı ile yabancı ülkelere seyahat eden Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşları için TC kimlik numarası, pasaport ibrazı gerekmeksizin kimlik kartı ile Türkiye’ye
seyahat eden yabancı yolcular için kimlik numarası, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport
Kanunu uyarınca Türkiye dışına taşıma yapan ulaşım araçlarının memur ve mürettebatı için
bu kişilere verilen vesika numarası,

e) Satılan eşyanın kod numarası, cinsi, satış fiyatı.
(3) Mağazalardan yapılan satışlarda, yolcunun alışveriş hakkı olup olmadığının sorgu-

lanmasında, kişinin doğum tarihi, uyruğu ve kimlik numarası bilgisi de kullanılabilir. Diğer
taraftan satışı yapan mağaza görevlisinin adı, soyadı veya bu görevliyi belirleyen her türlü ta-
nıtıcı işaret ile satışın yapıldığı kasaya ilişkin tanıtıcı bilginin mağazaların sistemlerinde sak-
lanması ve gerektiğinde gümrük idaresine ibraz edilmesi zorunludur.

(4) Satış belgesi, mağaza tarafından seri/sıra numarasına göre teselsül ettirilir, iki nüsha
olarak düzenlenir ve bir nüshası tarih ve sıra numarasına göre saklanır. Mükellefler, 30/12/2013
tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No: 433) kapsamında gerekli izinlerin alınması durumunda e-Arşiv uygulamasından ya-
rarlanabilirler

(5) Genel Müdürlük, satış belgesinde yukarıdaki fıkralarda belirtilen bilgiler dışında
ek bilgilerin yazılmasını istemeye veya bu bilgiler olmaksızın satış belgesi düzenleme izni ver-
meye yetkilidir.

Gemi satış listesi
MADDE 24 – (1) Gemiye verilen eşyayı göstermek için Ek-6’daki örneğe uygun olarak

üç nüsha gemi satış listesi düzenlenir. Listeye her takvim yılı başından itibaren sıra numarası
verilir. Listenin bir nüshası gümrük müdürlüğüne, bir nüshası da gemiye verilir.

Aylık satış listesi
MADDE 25 – (1) Mağazalar sattıkları eşyanın cinsini ve miktarını tespit etmek üzere

her ay aylık satış listesi düzenler.
(2) Aylık satış listesinde aşağıdaki bilgiler bulunur:
a) Düzenleyen mağazanın adı ve listenin ait olduğu dönem,
b) Sırasıyla eşyanın cinsi, kod numarası ve satılan miktarı ile tutarı.
(3) Aylık satış listesi, her ay satılan eşyaya ilişkin satış belgeleri esas alınarak bilgisayar

ortamında düzenlenir. Liste, en geç takip eden ayın beşinci günü mesai bitimine kadar mağa-
zanın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne bilgisayar ortamında iletilir.

Stok cetveli
MADDE 26 – (1) Mağaza ve depolarda dörder aylık dönemler itibarıyla dönem başı

mevcudunu göstermek için bilgisayar ortamında stok cetveli düzenlenir.
(2) Stok cetvelinde aşağıdaki bilgiler bulunur:
a) Mağazanın veya deponun adı ve cetvelin ait olduğu dönem,
b) Dönem başındaki eşya cinsi ile mevcudu, dönem içinde giren ve çıkan eşya miktarı

ve dönem sonu mevcudu.
(3) Eşya kod numarası ve cinsine göre sütunlara ayrılmış stok cetvellerinde, dönem

başı mevcudu ile dönem sonu mevcudu tek kalemde, dönem içinde giren ve çıkan ise ayrı ayrı
gösterilir.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                               8 Ağustos 2017 – Sayı : 30148



(4) Düzenlenen stok cetveli, Ocak, Mayıs ve Eylül aylarının ilk on günü içinde mağaza
veya deponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne bilgisayar ortamında iletilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Müeyyideler

Denetim
MADDE 27 – (1) Mağaza ve depolar, gümrük ve ticaret müfettiş veya müfettiş yar-

dımcıları, gümrük ve ticaret bölge müdürü ile bölge müdür yardımcısı, gümrük müdürü, güm-
rük müdürlüğünce yetkilendirilen memurlar ve Bakanlıkça yetkili kılınacak kişilerin inceleme
ve denetimine tabidir. Bu kişilerin talepleri hâlinde mağaza ve depo yetkilileri buraları derhâl
açmaya, her türlü kolaylığı göstermeye ve istenen bilgi ve belgeleri vermeye mecburdur.

Mağaza ve depoların faaliyetinin geçici olarak durdurulması
MADDE 28 – (1) 27 nci madde hükümlerine aykırı davranılması hâlinde mağaza veya

deponun faaliyeti, istenilen bilgi ve belgeler sunuluncaya kadar geçici olarak durdurulabilir.
(2) Bu yerlerde yapılacak inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda;
a) Gümrük mevzuatına aykırılıklar nedeniyle mağaza veya deponun faaliyeti, inceleme,

denetim ve soruşturma yapan gümrük ve ticaret müfettiş veya müfettiş yardımcıları ya da ilgili
bölge müdürlüğünce tedbir mahiyetinde on güne kadar geçici olarak durdurulabilir. Durdurma
kararı, nedenleri, süresi ve konuya ilişkin mütalâa ile birlikte gecikmeksizin Genel Müdürlüğe
bildirilir. Genel Müdürlük, mağaza ve deponun faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süreyi
aykırılıklar giderilinceye kadar uzatmaya yetkilidir. Ancak, Genel Müdürlükçe bu sürenin uza-
tılması yönünde karar verilmediği takdirde gümrük müdürlüğü sürenin bitimini izleyen gün
mağaza veya deponun faaliyetinin devamına izin verir.

b) Usulsüz satış yapıldığının tespiti hâlinde mağazanın faaliyeti, usulsüzlük ve ihlalin
ağırlığı ve tekerrür durumuna göre Genel Müdürlükçe on gün ilâ bir yıl arasında geçici olarak
durdurulur. Usulsüzlük ve ihlal ile ilgili olarak adlî merciler nezdinde suç duyurusunda bulu-
nulduğu durumlarda, usulsüzlük ve ihlalin ciddi nitelik ve boyutlarda bulunması ya da devam
edeceğine dair ciddi şüphe ve emarelerin görülmesi hâlinde, mağazanın faaliyeti, soruşturma
veya kovuşturma sonucu kesinleşinceye kadar Genel Müdürlükçe geçici olarak durdurulabilir.

(3) Gümrük müdürlüğüne ibrazı öngörülen belgelerin süresi içinde ibraz edilmemesi
hâlinde, sürenin bitimini müteakip gümrük müdürlüğü tarafından işletmeciye, ibraz edilmesi
gereken belgeler açıkça belirtilmek suretiyle yazılı bildirim yapılır. İşletmeci tarafından, yazılı
bildirimin tebliğ tarihinden itibaren on iş günü içinde gerekli belgelerin ibraz edilmemesi du-
rumunda, mağaza veya deponun faaliyeti bu belgeler verilinceye kadar ilgili müdürlükçe geçici
olarak durdurulabilir ve bölge müdürlüğü aracılığıyla duruma ilişkin Genel Müdürlüğe bilgi
verilir.

(4) Bakanlıkça uygulamaya konulan ve mağazalardan yapılan satışların gümrük mü-
dürlüğü ve Genel Müdürlükçe takip edilebilmesini sağlayan bilgisayar sistemi dışına çıkan
mağazaya, sisteme dâhil olunması ve varsa eksik verilerin sisteme işlenmesi için gümrük mü-
dürlüğünce on iş günü süre verilir. Mücbir sebep ve beklenmeyen haller dışında, bu süre so-
nunda da sisteme dâhil olmayan ve eksik verileri sisteme işlemeyen mağazanın faaliyeti, sis-
teme dâhil oluncaya ve eksik veriler sisteme işleninceye kadar geçici olarak gümrük müdürlü-
ğünce durdurulur ve bölge müdürlüğü aracılığıyla duruma ilişkin Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

Mağaza ve depoların açma ve işletme izinlerinin iptali
MADDE 29 – (1) Başvuru için aranan şartlardan 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki

koşulların kaybedilmesi hâlinde mağaza ve depoların faaliyetine Genel Müdürlükçe son verilir.
(2) Bir önceki takvim yılında, yolcu, nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri sayısı itibarıyla

4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sayıların altında giriş ve çıkış yapıldığı tespit edilen
hudut kapılarında bulunan mağazalar ile bir önceki takvim yılında satışı bulunmadığı anlaşılan
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mağazaların açma ve işletme izinleri, bu duruma neden olan gerekçeler ve mağazanın bulun-
duğu hudut kapısının mevcut koşulları ile yolcu, nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri sayısı ba-
kımından hudut kapısının ileriye dönük potansiyeli ve mevcut kira sözleşmesi hükümleri dik-
kate alınarak Genel Müdürlükçe iptal edilebilir.

(3) Mağaza veya deponun faaliyeti ile ilgili olarak firma çalışanı, ortakları veya yönetim
kurulu üyelerinden herhangi biri hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda sa-
yılan suçlardan veya bu faaliyetlerle bağlantılı diğer kanunlarda yer alan suçlardan verilen
mahkûmiyet kararının kesinleşmesi halinde mağazanın veya deponun açma ve işletme izni
iptal edilir.

(4) Yapılacak denetim, inceleme ve soruşturma sonucunda, Bakanlıkça uygulamaya
konulan ve mağazalardan yapılan satışların gümrük müdürlüğü ve Genel Müdürlükçe takip
edilebilmesini sağlayan bilgisayar sistemi üzerinde, usulsüz satışlara imkân verecek şekilde
değişiklik yaptığı ya da yaptırdığı tespit edilen mağazaların açma ve işletme izinleri, adlî takibat
hükümleri saklı olmak üzere Genel Müdürlükçe iptal edilebilir.

(5) Mağaza ve depo açma ve işletme izinleri üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca iptal
edilen firma ve ortaklarına, 6 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, beş yıl süre ile yeni
mağaza ve depo açma ve işletme izni verilmez.

Yıllık sayımlar, fazlalık ve noksanlıklar
MADDE 30 – (1) Mağaza ve depoların yıllık normal sayımları Kanun ile Gümrük Yö-

netmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde yapılır. Mağaza sayımlarında bulu-
nacak heyete ilgili gümrük müdürü tarafından tayin edilecek en az şef seviyesinde bir memur
başkanlık eder. Depolar, uçakta satış mağazaları ve gemilere satış mağazalarındaki yıllık sa-
yımlar ise yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından altışar aylık dönemler itibarıyla yapılır.

(2) Mağaza ve depolarda yapılan sayımlarda, firma tarafından verilen mağaza ve depo
mevcutlarına ilişkin listeler ile eşyanın giriş ve çıkış belgeleri göz önünde bulundurulur. Eşya-
nın kısa sürede sayılamayacak olması hâlinde örnekleme yöntemiyle sayım yapılabilir.

(3) Mağaza ve depolarda yapılan inceleme, denetleme ve sayım sonucunda tespit edilen
noksanlığın, Kanunun 106 ncı maddesinde sayılan geçerli nedenlerden kaynaklandığı ispatla-
namadığı takdirde noksan çıkan eşya için Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre
işlem yapılır. Mağaza işletmecilerinin kusurlarından kaynaklanmayan telef, kayıp ve çalıntıların
gümrük idaresine tevsiki gerekir.

(4) Telef, kayıp ve çalıntının mağaza işleticisi tarafından tespit edilerek beyan edilmesi
halinde, bu noksanlığın gerçekleşmesinde, mağaza işleticisi veya çalışanlarının kusurunun bu-
lunmadığı durumlarda Kanunun 106 ncı maddesine göre işlem yapılır. Herhangi bir kusurun
varlığı halinde ise telef, eksiklik veya kayba ilişkin gümrük vergileri tahsil edilmek kaydıyla,
bu eşyanın kayıtlardan düşülmesine izin verilir ve bu durumda ayrıca ceza aranmaz.

(5) Sayım sonunda fazla çıkan eşya kayıtlara alınır. Bu fazlalığın kabul edilebilir ne-
denlerden ileri geldiği ispatlanamadığı takdirde, fazla çıkan eşya Kanun hükümleri çerçevesinde
tasfiye edilir. Ayrıca, fazla çıkan kısım için Kanunun 236 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre
işlem yapılır.

(6) Yapılan inceleme ve denetlemeler sonucunda, hak sahibi olmayanlara satış yapıldı-
ğının ya da hak sahibi olanlara limit üstünde satış yapıldığının anlaşılması hâlinde gümrüksüz
satış mağazası işletmecisi hakkında Kanunun 236 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre işlem
yapılır. Durumun niteliğine bağlı olarak yapılabilecek adlî takibat hükümleri saklıdır.

Usulsüzlüklere ilişkin cezalar
MADDE 31 – (1) Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca usulsüzlük ce-

zasını gerektiren fiillere ilişkin Gümrük Yönetmeliği Ek-82’de ve Kanunun 241 inci maddesi-
nin üçüncü fıkrasında yer alan antrepo rejimine ilişkin usulsüzlük cezaları, gümrüksüz satış
mağazaları ve depoları için de uygulanır.
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(2) Bu Yönetmeliğin, 9 uncu maddesinin birinci, 11 inci maddesinin on ikinci, 12 nci
maddesinin dördüncü, 22 nci maddesinin üçüncü, 25 inci maddesinin üçüncü ve 26 ncı mad-
desinin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı hareket edilmesi hâlinde Kanunun 241 inci mad-
desinin birinci fıkrası uygulanır.

Fikri ve sınai hakların ihlali
MADDE 32 – (1) Mağazalarda eşya satışının fikri ve sınai haklar mevzuatını ihlal et-

mesi durumunda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
Gümrük müdürlüklerinin görevleri
MADDE 33 – (1) Gümrük müdürlükleri bu Yönetmelik hükümlerine göre kendilerine

ibraz edilen belgeleri düzenli bir şekilde saklar. Yönetmelik hükümlerinin gereği gibi uygu-
lanmasının sağlanması, tespit edilen aksaklıkların zamanında giderilmesi ve tedbirlerin alınması
amacıyla mağaza ve depoya ait işlemleri sürekli olarak izler.

(2) Taşıt yoğunluğu ve yolcu durumuna göre mağazaların günün hangi saatinde açık
tutulacağı ilgili gümrük müdürlüğünce tespit edilir. Bu saatler dışında mağaza açık bulundu-
rulamaz ve satış yapılamaz.

Personele ait giriş ve kimlik kartına ilişkin işlemler
MADDE 34 – (1) Gümrük müdürlüğünce daimî giriş kartlarının verilmediği durum-

larda bu kartı vermeye yetkili birimler, yolcu muayenesinin yapıldığı yerlere yönelik verilecek
izinlerde veya bu kartların iptalinde gümrük müdürünün görüşünü alırlar.

(2) Üst aramasına karşı koyan veya gümrük idaresince getirilen düzenlemelere uymayan
personelin daimî giriş kartı gümrük müdürü tarafından iptal edilir veya iptali hususunda gerekli
girişimlerde bulunulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki
MADDE 35 – (1) Bakanlık;
a) Mağazaların açılış, işleyiş, eşya satış ve gümrük vergilerinin tahsil esaslarını belir-

lemeye,
b) Mağazadan satılabilecek eşyayı, miktarını, kıymetini ve eşya alabilecek kişileri be-

lirlemeye,
c) Alınacak teminat tutarlarını değiştirmeye,
ç) Özel veya zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli tedbirleri almaya,
yetkilidir.
Fazla mesai
MADDE 36 – (1) Mağaza ve depo işletmecilerinin talebi hâlinde, buralarda görevlen-

dirilmesini istedikleri personele ödenecek olan fazla çalışma ücretleri ve yolluklar hakkında
Kanunun 219 uncu maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Gümrük Yönetmeli-

ğinin ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 38 – (1) 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) İlgili mevzuatta, 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
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Elektronik bildirim
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Aynı gümrük müdürlüğü denetimi altında bulunan mağaza-

dan mağazaya, depodan mağazaya ve mağazadan depoya eşya sevkinde, 16 ncı maddede be-
lirtilen elektronik bildirime ilişkin sistemde gerekli hazırlıkların tamamlanacağı tarihe kadar
yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 16 ncı maddede be-
lirtilen uygulamaya geçiş tarihi ile uygulama usul ve esasları Bakanlıkça duyurulur.

Eşya yollama kâğıdında yetkilendirilmiş gümrük müşaviri uygulaması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Geçici 1 inci maddede yer alan elektronik bildirim uygula-

masına geçileceği tarihe kadar yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde de-
podan mağazaya eşya sevkinde kullanılan eşya yollama kâğıdı, yetkilendirilmiş gümrük mü-
şaviri tarafından imzalanır.

Antrepo giriş-çıkış kayıtları
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mağaza ve depolara giren ve buralardan çıkan eşyanın iz-

lenmesi için kullanılan antrepo giriş-çıkış defterine ilişkin olarak, 22 nci maddede belirtilen
bilgisayar sistemine ilişkin gerekli hazırlıkların tamamlanacağı tarihe kadar yürürlükten kal-
dırılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Uygulamaya geçiş tarihi ile uygulama
usul ve esasları Bakanlıkça duyurulur.

Kayıtların bilgisayar ortamında iletilmesi
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 25 inci maddede belirtilen aylık satış listesi ve 26 ncı mad-

dede belirtilen stok cetvelinin gümrük müdürlüğüne bilgisayar ortamında iletilmesine yönelik
sistemde gerekli hazırlıkların tamamlanacağı tarihe kadar bunlara ilişkin olarak yürürlükten
kaldırılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Uygulamaya geçiş tarihi ile uy-
gulama usul ve esasları Bakanlıkça duyurulur.

Mevcut teminatlar
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla firmalarca

gümrük idaresine verilmiş olan teminatlar, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı
ay içinde firmanın mağaza ve depolarını kapsayacak şekilde 19 ve 20 nci madde hükümlerine
uygun olarak değiştirilir.

(2) 26/3/2004 tarihli ve 25414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Teb-
liği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) (Seri No: 10) uyarınca global götürü teminat
sisteminden yararlanan firmalar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay
içinde teminat mektuplarını 20 nci maddede belirtilen şekilde değiştirmeleri koşuluyla, söz ko-
nusu maddede belirtilen götürü teminat sisteminden yararlanmaya devam ederler. Bu süre içinde
gerekli teminat şartını sağlamayan firmaların faaliyetleri, şart sağlanıncaya kadar durdurulur.

Parfüm numuneleri
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla firmaların

mağaza ve depolarında bulunan parfüm ve kozmetik numuneleri, en geç Yönetmeliğin yürür-
lüğe girdiği tarihi takip eden otuz gün içinde antrepo stok kayıtlarına alınır.

Sermaye artırımı
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Halihazırda mağaza açma ve işletme izni almış ve faaliyette

bulunan firmalar, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sermaye şartını bu
Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde yerine getirmek zorundadır. Bu süre
içinde gerekli sermaye şartını sağlamayan firmaların faaliyetleri, şart sağlanıncaya kadar dur-
durulur.

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandıktan 30 gün sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/11/2016 tarihli ve 29903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan

Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin yedinci

fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile başvuranlar için üst

puan ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek kaydıyla, lisans derecesiyle doktora programına

başvuranların, lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan

tezli yüksek lisans mezunlarının en az 70 puan, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli

fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla, zorunlu dersleri

kapsayan müfredat programı belirlenir. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği

konularını içeren derslerin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Bunun dışında seç-

meli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.”

“(6) Yapılan sınavların değerlendirilmelerine ilişkin tablo ve açıklamalar aşağıda belir-

tilmiştir.

a) Lisansüstü programlarındaki sınavlara ilişkin puan, harf ve değerlendirmeyi gösteren

tablo aşağıdaki şekildedir:

b) Başarı değerlendirilirken devamsızlık, seminer, tez çalışması ve kredisiz dersler ile

ilgili olarak aşağıdaki semboller kullanılır:

1) G (Geçer): Kredisiz ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını başarıyla

tamamlayan anlamına gelir.

2) K (Kalır): Kredisiz dersler, seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başa-

rısız olanlara verilir.
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3) S (Süren): Uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını başarıyla sürdürmekte olan öğren-

cilere verilir.

4) M (Muaf): Üniversite dışındaki diğer üniversitelerden alınan ve programa kabul edi-

len dersler için ve ilgili ABD tarafından muaf tutulan dersler için verilir.

5) D (Devamsızlık nedeniyle başarısız): Derse devam yükümlülüklerini yerine getir-

meyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremedikleri için başarısız olan öğ-

rencilere verilir. (D) notu, not ortalamaları hesabında yüksek lisans için (F1) ve doktora için

(F1) notu işlemi görür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan başarılı olduğu

dersleri saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ile bu derslerin krediye sayılması

ve hangi yarıyılda başlaması gerektiği ABD/ASD’nin teklifi EYK’nın kararı ile belirlenir. An-

cak, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları için dersin kredisi başına düşen ikinci öğ-

retim ücretinin ödenmesi durumunda ders saydırma işlemi yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Tez çalışmasının niteliğin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci

danışman atanabilir. İkinci danışmanlar Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından

da atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda

atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip

kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı, danışmanın isteği, ABD/ASD kurulunun önerisi ve

EYK kararına göre atanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, YÖK tarafından belirlenen ve

ABD/ASD’deki programın onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve Müdürün imzasını ta-

şıyan tezli yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi; anasanat programlarına kayıtlı öğ-

renciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi, diğer prog-

ramlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim

edildiği tarihtir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Yüksek lisans öğrencilerinin enstitü

ortak seçmeli derslerinden alacağı dersler, yüksek lisans kredisine ve not ortalamasına dâhil

edilmez. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Danışman, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. ABD/ASD’de

görevli öğretim üyeleri arasından ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıt

tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Doktora programında belirlenen niteliklere

sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumun-

dan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakül-

teleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için

başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının

niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı,

Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez da-

nışmanı, danışmanın isteği, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla atanır. Yer değiş-

tiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları istemeleri halinde

süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Doktora programını tamamlayan öğrenciye, üzerinde ABD/ASD programının YÖK

tarafından onaylanmış adının, mezuniyet tarihinin ve Rektör ile Müdürün imzasının yer aldığı

doktora diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüs-

hasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile başlayan, tez savun-

masında başarılı olan ve mezuniyeti için gerekli en az 240 AKTS kredisi koşulunu sağlayan,

sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile başlayan ve mezuniyeti için gerekli en az 300

AKTS kredisi koşulunu sağlayan öğrenciye ASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış

adının da yer alacağı, Rektör ve Müdürün imzasını taşıyan bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi,

tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/11/2016 29903
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Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesine bağlı fakülte, devlet

konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans düzeyinde yürü-
tülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek

üzere kayıtlı bulunduğu birimin/bölümün/anabilim/anasanat/bilim dalının/programın önerisi
ile ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini/öğretim görevlisini, 

b) AKTS (ECTS) : Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
c) ANKUZEM: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini, 
ç) Birim: Diploma programına sahip olan ve öğretim görevi sürdüren fakülte, devlet

konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu, 
d) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik kuramsal dersi ve/veya semi-

neri, iki ders saatlik laboratuvar, atölye, klinik çalışması, uygulama gibi çalışmaları ve diğer
etkinlikleri belirten ölçü birimini, 

e) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yet-
kinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik
ve mesleki olarak tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak ve-
rilen belgeyi, 

f) GABNO: Genel akademik başarı not ortalamasını, 
g) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, devlet konservatuvarında konservatuvar

kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında ise meslek yük-
sekokul kurulunu, 

ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, devlet konservatuva-
rında konservatuvar yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek
yüksekokullarında ise meslek yüksekokul yönetim kurulunu,

h) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği birinci öğretim öğrencilerinin
ödemeleri gereken ücreti, 

ı) Klinik staj: Kliniklerde yapılan kuramsal ve uygulamalı ya da yalnızca uygulamalı
yapılan dersi, 

i) Klinik uygulama: Sadece uygulamalardan oluşan klinik stajı, 
j) Mesleki uygulama: Öğrencilerin o aşamaya kadar edindiği bilgi, beceri ve yetkinlik-

leri pekiştirmeye yönelik uygulamalı olarak yapılan etkinlikleri, 
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k) Öğrenci Durum Belgesi (Transkript): Öğrencilerin öğrenimleri boyunca almış ol-
dukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren belgeyi,

l) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği ikinci öğretim, uzaktan
öğretim ve birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın yabancı uyruklu öğrencilerin öde-
meleri gereken ücreti,

m) Ön hekimlik eğitimi: Tıp ve Veteriner Fakültesi son sınıf eğitimini,
n) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda/yıllarda yer alan derslerden bir

veya birkaçının başarılması koşulu aranılan dersi, 
o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ö) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü, 
p) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından se-

çerek aldığı dersi, 
r) Senato: Ankara Üniversitesi Senatosunu, 
s) Staj: Öğrencinin eğitim-öğretim dönemi veya yaz tatili sırasında değişik kurum ve

kuruluşlarda yaptığı, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik dersi, 
ş) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı eş

ya da farklı  zamanlı olarak yürütüldüğü, öğretim elemanları ile öğrencilerin  uzaktan etkileşi-
mine dayalı öğretim yöntemini,

t) Üniversite: Ankara Üniversitesini, 
u) YABNO: Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını, 
ü) Yan dal programı: Bir lisans programına kayıtlı öğrencilerin öngörülen koşulları ta-

şıması kaydı ile Üniversite içinde başka bir programda belirlenen dersleri tamamlamak suretiyle
diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,

v) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
y) Yönetim Kurulu: Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
z) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

İlk kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki koşullar aranır: 
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden mezun

olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması, 
b) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar veya yabancı uyruklu öğrencilerin Senato tara-

fından belirlenen esaslar kapsamında yerleştirilmeleri sonucunda ilgili öğretim yılında Üni-
versitenin birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak, 

c) Ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların belirlediği
geçerli puan ve koşullara sahip olmak, 

ç) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek,
d) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi yükümlülüklerini yerine getirmek.
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet

üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurarak yaparlar. Ancak, mazeretleri nedeniyle bizzat
başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla
kesin kayıtlarını yaptırabilirler. 

(3) Öğrenci adayından kayıt sırasında, öğrenci kayıt kılavuzunda yer alan belgelerin
aslı veya noterden/Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. 

8 Ağustos 2017 – Sayı : 30148                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



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

(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir.
(6) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar, Üniversite öğrencisi olma hak-

kından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
(7) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almamış veya herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir.
Akademik danışmanlık
MADDE 6 – (1) Birimlere kaydolan her öğrenci için öğretim üyeleri veya öğretim gö-

revlileri arasından bir akademik danışman atanır.
(2) Akademik danışmanın görevleri şunlardır:
a) Öğrenciye öğrenimi boyunca eğitim–öğretimlerini ilgili mevzuat çerçevesinde plan-

layabilmesi konusunda yardımcı olmak.
b) Kayıtların yapılması veya yenilenmesi sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu

ve seçmeli derslerin belirlenmesini, derslere öğretim programları nedeniyle uygulanacak inti-
baklar konusunda öğrencinin yönlendirilmesini ve öğrencinin mezuniyeti için gerekli dersleri
eksiksiz almasını sağlamak.

c) Öğrencinin alacağı dersleri akademik başarı durumuna göre değerlendirdikten sonra
yarıyıl/yıl kayıt onayını vermek.

ç) Karşılaştığı sorunların çözüm sürecinde öğrenciye destek olmak. 
d) Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrenciyi bilgi-

lendirmek ve yönlendirmek.
(3) Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirle-

nir.
Uyum programı
MADDE 7 – (1) Uyum programı, Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin, Üniversi-

tenin akademik ve sosyal ortamıyla tanışması için düzenlenen etkinlikleri içerir. Bu etkinliklerle
öğrencilerin; Üniversite yaşamına uyum sağlamaları, Üniversiteli olmanın farkını yaşamaları,
Üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarını tanımaları amaçlanır. 

(2) Uyum programı, akademik ve ilgili idari birimler tarafından hazırlanır ve öğrenci
kayıtlarının yapıldığı hafta ilan edilir.

Öğrenci katkı payı ve elektronik hizmet ve materyal ücreti
MADDE 8 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca katkı payı/öğrenim ücreti/elektronik hizmet ve materyal ücretini ödemekle yükümlü
olan öğrenciler, her öğretim yılında akademik takvimde belirtilen sürede belirlenen ücreti öde-
mekle yükümlüdürler. 

(2) Öğrencilerin ödemeleri gereken katkı payı ve her türlü öğrenim ücreti, YÖK tara-
fından belirlenen esaslara göre Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen miktarlar üzerinden alınır. 

(3) Uluslararası öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti, her bir yarıyıl için eğitim-öğre-
tim yılı başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(4) Ödenmesi gereken katkı payı/öğrenim ücreti/elektronik hizmet ve materyal ücretini
ilgili yarıyılda ödemeyen öğrencilerin o yarıyıl için kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz
ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
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(5) Uzaktan eğitim programlarında elektronik hizmet ve materyal ücretleri, fakülte veya
programa ilişkin Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şe-
kilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Katkı payı/öğrenim ücreti/elektronik hizmet ve materyal ücretini ödediği halde ders
almayan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz. 

Kayıt yenileme
MADDE 9 – (1) Öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belir-

tilen kayıt yenileme tarihlerinde elektronik ortamda ders kaydını yaparak yenilemek zorunda-
dırlar. 

(2) Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir. 
(3) Kaydını yenilemeyen öğrencilere o yarıyıl içinde öğrenci belgesi verilmez ve bu

öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 
(4) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış olsa bile ders kaydını yenilemeyen öğrencile-

rin, o yarıyıl için ders kaydı yapılmamış sayılır. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından da ya-
rarlanamazlar. 

(5) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen süreler içinde öğrenimini ta-
mamlayamayan öğrenciler de her yarıyıl başında Bakanlar Kurulunca öngörülen ücreti ödeye-
rek 34 üncü maddede belirtilen ek sınavlar için kayıtlarını yenilerler. Bu durumdaki öğrencilerin
ders ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmak-
sızın öğrencilik statüleri devam eder. 

(6) Öğrenciler kayıt yenileme sırasında 23 üncü maddeye göre almak istedikleri dersleri
seçerler. 

(7) Üniversitede kayıtlı olup başka üniversiteden ders almak isteyen öğrenciler de be-
şinci ve altıncı fıkralardaki koşulları sağlamakla yükümlüdürler. 

(8) Ders kayıt işlemleri danışman onayı ile kesinleşir. Akademik takvimde belirtilen sürelerde
danışman tarafından kaydı onaylanmayan öğrencilerin ders kaydı bölüm/anabilim/anasanat/bilim
dalı başkanları tarafından kesinleştirilir. 

(9) Akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemeyen öğrencilerden kaydını ye-
nilemek isteyenler, mazeret gerekçelerini belirten dilekçe ve belgeleri ile en geç ders ekle bı-
rak/mazeret haftasından önce bağlı bulunduğu birime başvururlar. 

(10) Mazeretleri bağlı bulunduğu birim tarafından kabul edilen öğrenciler, ders kayıt-
larını dördüncü fıkrada belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla ekle bırak/mazeret haftasında
yapabilirler.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 10 – (1) Birimlerin ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile YÖK’ün

belirlediği esaslar doğrultusunda birinci ve ikinci öğretim, uzaktan öğretim ve yaz öğretimi
programları açılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri 
MADDE 11 – (1) Birimlerde eğitim-öğretim, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun ona-

yı ile belirlenen eğitim-öğretim programı ve akademik takvime göre uygulanır. Birimler, bir
eğitim-öğretim yılında; kayıt yenileme, öğretim, sınavlar, yarıyıl tatili ve yaz dönemlerini kap-
sayan bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimlerini en geç Nisan ayı sonuna
kadar Rektörlüğe sunarlar. Akademik takvim her yıl Senatonun onayıyla yürürlüğe girer.

(2) Eğitim-öğretim, yıl veya yarıyıl esasına göre düzenlenir. 
(3) Eğitim-öğretim süresi bir yılda güz ve bahar olmak üzere en az iki yarıyıldan oluşur.

Birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da okutulabi-
lir.
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(4) Bir yarıyıl, sınavlar hariç en az 14 hafta ve 70 iş günüdür. Senato gerekli gördüğü
durumlarda yarıyıl sürelerini uzatabilir. 

Öğrenim ve azami eğitim-öğretim süreleri 
MADDE 12 – (1) Birimlerin azami eğitim-öğretim süreleri aşağıda verilmiştir: 
a) Öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında azami dört yıl.
b) Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında azami yedi yıl. 
c) Öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarında (diş hekimliği, eczacılık ve vete-

riner hekimliği) azami sekiz yıl.
ç) Öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarında (tıp doktorluğu) ise azami dokuz

yıl.
(2) Hazırlık programında geçirilen süre program süresine ve azami eğitim-öğretim sü-

resine dâhil değildir.
(3) Birimlerin ilgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar (kayıt dondurma) prog-

ram süresine ve azami öğrenim süresine dâhil değildir.
(4) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim sü-

resinden sayılır.
(5) Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar

program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.
(6) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-

rında geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.
Yabancı dille eğitim-öğretim ve hazırlık sınıfı 
MADDE 13 – (1) Birimlerde dersler, ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve

YÖK’ün onayı alınarak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir yabancı dille verilebilir. 
(2) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili esaslar, ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre belirlenir.
(3) Güz yarıyılı sonunda hazırlık sınıfı eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, bahar

yarıyılında kayıtlı olduğu programa başlayabilirler. 
Eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi 
MADDE 14 – (1) Birimlerde zorunlu ve seçmeli dersler, kuramsal ve/veya uygulamalı

olarak yapılır. 
(2) Derslerin kodu, adı, içeriği, kredi değeri, türü, ön koşulları ve eş değer derslerini

içeren öğretim programları, bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi üzerine ilgili kurullar
tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır. 

(3) Öğretim programlarında yer alacak kuramsal ve/veya uygulamalı derslerin yarıyıl-
lara dağılımı ve içeriklerinde, ders öğrenme kazanımları ve ders kredilerinde yapılacak deği-
şiklikler, bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi üzerine ilgili kurullar tarafından dü-
zenlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Bir eğitim-öğretim programında kuramsal ve/veya uygulamalı derslerin toplamı bir
yarıyılda 30/bir yılda 60 AKTS kredisi olacak şekilde ilgili kurullar tarafından belirlenir ve
Senato tarafından karara bağlanır. 

(5) İki yıl süreli ön lisans programları 120 AKTS kredisi, dört yıl süreli lisans prog-
ramları 240 AKTS kredisi, beş yıl süreli lisans programları 300 AKTS kredisi, altı yıl süreli li-
sans programları ise 360 AKTS kredisi olarak planlanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl he-
saplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. 

(6) Birimler, ilgili kurullarınca kararlaştırılmış olmak ve Senato tarafından onaylanmak
koşuluyla, eğitim-öğretim programlarını yarıyıl/yıldaki derslerin tümünden başarılı olunma-
dıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilememesi ve/veya yarıyıl/yıldan ders alınamaması esa-
sına dayalı olarak düzenleyebilirler. 
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(7) Kuramsal ve/veya uygulamalı dersler içinde; seminer, uygulama, klinik uygulama,
klinik çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev,
bireysel çalışma, mesleksel beceri uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uy-
gulamalar, iletişim becerileri, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane
çalışmaları, mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler yer alabilir. 

(8) Senato, birden fazla örgün eğitim programında yer alan bazı derslerin uzaktan öğ-
retim yolu ile yürütülmesine ilgili kurulların önerisi ile karar verebilir. 

(9) Öğretim programlarında yer alacak dersler ve/veya programda yapılan değişiklikler
her eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan en geç on beş gün önce ilgili birimler tarafından
öğrencilere ilan edilir. 

(10) Birimlerin öğretim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile haftalık
okutulacak ders ve uygulamalara ilişkin çizelgeler her yarıyılın/yılın başında ilgili kurullar ta-
rafından düzenlenerek ilan edilir. 

(11) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilen
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, bütün öğrenciler için ortak
zorunlu ders olarak verilir. Ayrıca öğrenciler öğretim programlarında yer alan Spor ve/veya
Güzel Sanat Dalları kapsamında verilen derslerden birini seçmek zorundadır. 

(12) Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri, iki yarıyıl veya bir yıl haf-
tada ikişer saat, Spor ve/veya Güzel Sanat Dalları derslerini içeren Sosyal Seçmeli dersleri ise
bir yarıyıl haftada ikişer saat veya iki yarıyıl/bir yıl haftada birer saat şeklinde verilir. 

(13) Yabancı Dil dersleri, en az dört yıl eğitim-öğretim yapılan birimlerde toplam 224
saatten az olmamak koşuluyla birbirini izleyen dört yarıyıl süreyle; iki yıl eğitim-öğretim ya-
pılan birimlerde ise toplam 112 saat olarak verilir. Yabancı Dil dersleri için ilgili mevzuat hü-
kümleri uygulanır.

Yan dal programı 
MADDE 15 – (1) Yan dal eğitim-öğretim programı açılması, ilgili bölüm/anabilim/ana-

sanat/bilim dalı ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve ilgili birimlerin
işbirliğiyle yürütülür. 

(2) Herhangi bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin, gerekli koşulları karşılamak
kaydı ile kendi lisans programlarına ek olarak bir yan dal programına kayıt olmasına izin ve-
rilebilir. Yan dal programı, ayrı bir lisans programı olarak düzenlenmez. 

(3) Yan dal programını tamamlayanlara diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikası
verilir. Yan dal programı ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Çift ana dal programı 
MADDE 16 – (1) Çift ana dal programı, başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan

öğrencilerin Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı dip-
loma alabilmesini sağlayan programdır.

(2) Çift ana dal programı açılması, ilgili bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalı ve ilgili
kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve ilgili birimlerin işbirliğiyle yürütülür. 

(3) Çift ana dal programı başvurusu kabul edilen öğrenciler, bu programı tamamlamak
için her iki programda ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan
dersler ve bu programdan aldığı dersler ile birlikte ilgili kurullar tarafından belirlenen yüküm-
lülükleri yerine getirerek en az 2,00 GABNO’yu ve 14 üncü maddenin beşinci fıkrasında be-
lirtilen AKTS kredisi koşulunu sağlamak zorundadırlar. 

(4) Çift ana dal programı ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
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Uluslararası ortak lisans programı
MADDE 17 - (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği

tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dâhil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve
öğretim programları yürütülebilir. 

(2) Uluslararası ortak lisans programının işleyişine ilişkin usul ve esaslar Senato tara-
fından düzenlenir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları
MADDE 18 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında

yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçeve-
sinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilirler.
Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultu-
sunda uygulanır. 

(2) Değişim programı kapsamında belirlenen derslerden, öğrenim görülen lisans prog-
ramı derslerine eşlenen ders/dersler ile birlikte Senato tarafından onaylanan not dönüşüm tab-
losuna göre belirlenen notlar ilgili kurulların kararı ile öğrenci durum belgesine işlenir. 

(3) Değişim programı kapsamında gelen öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Al-
dığı dersleri ve notları gösteren öğrenci durum belgesi verilir. 

Yatay geçiş
MADDE 19 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümleri

ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
(2) Kurumlar arası yatay geçişler, lisans programları için sadece güz yarıyılında, ön li-

sans programları için güz-bahar yarıyıllarında, kurum içi yatay geçişler lisans ve ön lisans prog-
ramları için güz yarıyılında gerçekleştirilir.

Dikey geçiş
MADDE 20 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına geçişlerinde,

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Ders muafiyetleri
MADDE 21 – (1) Birimlere kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yük-

seköğretim kurumundan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için talepte bulu-
nabilirler. Bunun için akademik takvimde belirtilen süre içinde muafiyet isteğini içeren bir di-
lekçe ve durumlarını gösterir belgelerin onaylı suretleri ile kayıtlı oldukları birime başvururlar.
Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulunca, öğrencilerin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde bir
defaya mahsus olmak üzere on işgünü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Öğrencilerin muaf sayıldığı derslerden aldıkları notlar, 35 inci maddede belirtilen
M1, M2 statüsü ile birlikte uygun harf notu verilerek gösterilir. Muaf olunan ders, not yükselt-
mek için tekrar alınabilir. Bu durumda alınan en son not geçerlidir. 

(3) Üniversitede öğrenci iken veya Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme
sınavına göre yeniden Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler ile yatay geçiş yapan öğ-
rencilerin en çok beş yıl önce alıp başarılı oldukları derslerin notları, ilgili yönetim kurulu
kararı ile 35 inci maddede belirtilen notlara uygun olarak öğrenci durum belgelerinde gösterilir
ve GABNO’ya dâhil edilir. 

(4) Eğitim-öğretim başlamadan önce kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencilerin
muafiyet işlemleri, kayıt dondurma süresi sonunda takip eden ilk yarıyıl derslere başlandığı
dönemde yapılır.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarından geçiş yapan öğrencilerin muafiyetlerinde son
öğrenim görülen yükseköğretim kurumundan alınan derslere göre muafiyet işlemleri yapılır. 
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(6) Bir ön lisans/lisans programından mezun olup, eşdeğer programa kayıt hakkı kaza-
nan öğrencilerin mezun olduğu programa ait derslere ilişkin muafiyet işlemi yapılmaz.

(7) Uzaktan öğretim programlarında öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programdaki ders-
lerin tümünü almak zorundadırlar; daha önce bir başka yükseköğretim programındaki aldıkları
kredileri transfer etme ya da bazı derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar.

(8) Önceki yıllarda Üniversiteye kayıt yaptırmış, mezun olmadan Üniversiteden ayrıl-
mış fakat öğrenci affı ile yeniden Üniversitede öğrenime başlamış olan öğrenciler, daha önce
Üniversitenin herhangi bir programından mezun olup başka bir programa tekrar kayıt yaptıran
öğrenciler, yatay ve dikey geçiş ile Üniversiteye gelen öğrenciler ve uzaktan eğitim veren prog-
ramlara kayıtlı öğrenciler uyum programından muaftır.

(9) Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖ-
MER) diploması almış olan ve Üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 2547
sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde verilen Türk Dili
derslerinden muaftırlar. 

Derslerin kredi değeri 
MADDE 22 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. 
(2) Bir dersin ulusal kredi değeri, o dersin haftalık kuramsal ders saatlerinin tamamı

ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve 14 üncü maddede belirtilen kuramsal ve
seminer etkinliklerinin dışında kalan diğer etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur. 

(3) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde ve-
rilen Spor ve Güzel Sanat Dalları derslerinin ulusal kredi değeri 0 olup, haftalık ders saati bir
olanların AKTS kredisi 1, haftalık ders saati iki olanların AKTS kredisi ise 2’dir. 

(4) Yıllık olarak verilen bir dersin kredisi o dersin her bir yarıyıldaki kredilerinin top-
lamı ile belirlenir. 

(5) Alınan derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri, bu Yönetmelikteki esaslar
çerçevesinde birimlerin önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Ders yükü ve ders alma
MADDE 23 – (1) Öğrencinin, bir yarıyıldaki ders yükü 30 AKTS kredisi, bir yıldaki

ders yükü ise 60 AKTS kredisidir.
(2) Birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıf öğrencileri, kayıtlı oldukları programın birinci

ve ikinci yarıyıl/birinci sınıfındaki bütün dersleri almakla yükümlüdürler. 
(3) Öğrenciler üçüncü yarıyıldan/ikinci sınıftan itibaren birinci fıkrada belirtilen bir ya-

rıyıldaki ders yüküne ilave olarak GABNO’ya göre danışmanının onayı ile ders alabilirler.
Buna ilişkin esaslar şunlardır: 

a) GABNO’su 1,99 ve daha az olan öğrencinin bir yarıyılda ders yükü en fazla 30 AKTS
kredisi olabilir.

b) GABNO’su 2,00-2,99 arasında olan öğrenci bir yarıyılda ders yüküne ilave olarak
toplam 40 AKTS kredisinden çok olmamak üzere fazladan üç ders alabilir. 

c) GABNO’su 3,00 ve üzerinde olan öğrenci bir yarıyılda ders yüküne ilave olarak top-
lam 45 AKTS kredisinden çok olmamak üzere istediği kadar ders alabilir.

ç) Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenimlerini daha kısa sürede
bitirebilirler. 

(4) Öğrenciler alt yarıyıldan/yıldan başarısız olduğu, alması gereken veya alamadığı
dersi/dersleri öncelikle almakla yükümlüdürler. 

(5) 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen öğrenim sürelerinin aşılmış olması du-
rumunda, öğrenciler, katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla eğitim-öğretimlerine
ilgili programda devam ederler. 
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(6) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları zorunlu bir ders, programlarından çı-
karıldığında, yerine ilgili kurullar tarafından uygun görülen eşdeğer bir dersi almalıdırlar. 

(7) Programdan çıkarılan zorunlu derse eşdeğer ders tanımlanmamışsa öğrenciler ta-
mamlaması gereken AKTS kredi açığını seçmeli derslerden tamamlamalıdırlar. 

(8) Öğrenciler, kayıtlı olduğu programın özelliklerine göre başarısız oldukları bir seç-
meli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilirler. 

(9) Öğrenciler, mezun olabilmek için ilgili kurullar tarafından belirlenmiş eğitim-öğ-
retim programındaki zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak zorundadırlar.

Alınan dersi transfer etme
MADDE 24 – (1) Öğrenciler; birimlerden önceden izin almak koşuluyla, Üniversitenin

diğer birimlerinden, yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından, YÖK tarafından denkliği ka-
bul edilen ya da öğrenci değişim programlarına dâhil olan yurt dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından ders alabilir ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilirler. Ders transferlerinde,
diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, Senato tarafından onaylanan not dönüşüm tab-
losuna göre ilgili kurulların kararı ile öğrenci durum belgesine işlenir. 

(2) Öğrencilerin almış olduğu dersler ve kayıtlı olduğu programda yer alan karşılıkları
öğrenci durum belgesinde belirtilir. Öğrenci durum belgesinde dersin kredisi olarak kayıtlı olu-
nan programdaki dersin kredisi yer alır. 

Ön koşullu dersler
MADDE 25 – (1) Ön koşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren bölüm/anabilim/ana-

sanat/bilim dalının önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşul ni-
teliğindeki ders/dersler başarılmadıkça ön koşullu ders/dersler alınamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar

Sınavlara ilişkin genel esaslar 
MADDE 26 – (1) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı

(Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği programlarının yıllık dersleri için), tek ders sınavı, staj sonu sınavı,
mazeret sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyete üç ders sınavı ve azami öğrenim süresi sonundaki
ek sınavlardır.

(2) Sınavlar yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı olarak yapılabilir. 
(3) Sınavların türleri ve ağırlıkları ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. 
(4) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler birimlerce belirlenir ve ilan edilir. 
(5) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri

ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 
(6) Öğrencilerin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyıl/yılda kayıtlarını yenilemiş

ve o derse kayıt yaptırmış olmaları gerekir. Öğrencilerin kayıt yaptırmadığı bir dersin sınavına
veya girme hakkını kazanmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da
iptal edilir. 

(7) Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen ders-
lerde yapılacak ara sınav, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz,
yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar ise yüz yüze
gözetimli olarak gerçekleştirilebilir.

(8) Uzaktan öğretim programları kapsamında yapılacak sınavlar hafta sonları ve en çok
beş dersi kapsayan oturumlar halinde yapılır. 

(9) Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışın-
daki, Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. 
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(10) Sınavlarda kopya çekenler, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım
edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği belirlenen
öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre işlem yapılır. 

(11) Üniversitenin ilgili birimleri ile yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarında
yaz döneminde alınan derslerin notlarının değerlendirilmesi 35 inci maddeye göre ilgili yönetim
kurulu kararı ile yapılır.

Ara sınavlar
MADDE 27 – (1) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır: 
a) Her ders için her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların

sayısı ilgili kurul kararı ile belirlenir. On iki gün ve daha az sürede tamamlanan klinik stajlarda
ara sınav koşulu aranmaz. 

b) Başarı notunun hesaplanmasında ara sınav ağırlığının %40’ın üzerinde belirlendiği
durumlarda en az iki ara sınav yapılır. Ders içerisinde/kapsamında yapılan ödev, proje, küçük
sınavlar, gezi ve gözlem çalışmaları, klinik ve laboratuvarda yapılan deneysel çalışmalar, stüdyo
ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine kullanılabilir ancak bu çalışmaların başarı notunun
hesaplanmasındaki ağırlığı %20’yi geçemez. 

c) Aynı yarıyıl veya yıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı
günde yapılabilir. 

ç) Ara sınav sonuçları sınav yapıldıktan en geç on gün sonra ilan edilir. Not çizelgeleri
dışındaki onaylı sınav belgeleri birimlerin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir ve öğrenci işleri
bürosunca en az iki yıl saklanır. 

Yarıyıl sonu/Yıl sonu sınavları
MADDE 28 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl

sonunda/yıl sonunda ilgili kurul tarafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Derslerin yarıyıl
sonu/yıl sonu sınavına girebilmek için; 

a) Kuramsal ve uygulamalı olarak birlikte yapılan dersler için; kuramsal derslerin en
az %70’ine, uygulamaların ise en az %80’ine,

b) Haftalık ders saatinin tamamı uygulamalı olan derslerin en az %80’ine,
katılmak gerekir. 
(2) Bir dersin kuramsal ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak de-

ğerlendirilmesine ilgili kurul karar verir. Ancak dersin başarı notunun hesaplanmasında her iki
sınav birlikte göz önünde bulundurulur.

(3) Yarıyıl/yılsonu sınavlarına ilişkin not çizelgeleri ile sınav belgeleri, akademik tak-
vimde belirtilen yarıyıl/yılsonu not giriş tarih aralığında olmak üzere, birimlerin öğrenci işleri
bürosuna teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca
en az iki yıl saklanır.

Bütünleme sınavları
MADDE 29 – (1) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl/yılsonu sı-

navına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden F1,
F2 ve F3 notu alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. 

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az beş gün ara verilir. Bü-
tünleme sınavı kriterleri yarıyıl/yıl sonu sınav kriterleri ile aynıdır ve bütünleme sınavından
alınan puan yarıyıl/yıl sonu sınavı puanı olarak değerlendirilir.
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c) YABNO’nun hesaplanmasında yıllık okutulan derslerin notu dersin alındığı yılın so-
nundaki yarıyıla katılır. 

ç) Bütünleme sınavlarına ilişkin not çizelgeleri ile sınav belgeleri, akademik takvimde
belirtilen bütünleme not giriş tarih aralığında olmak üzere birimlerin öğrenci işleri bürosuna
teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki
yıl saklanır.

(2) Ön lisans/lisans programlarında bir yarıyılda hangi eğitim-öğretim yılı ve hangi
dersler için bütünleme sınavı yapılacağı, Senato tarafından belirlenen koşullara ve birinci fıkra
hükümlerine göre yürütülür. 

(3) Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültesinin yıllık okutulan dersleri için bütünleme
sınavı koşulları birinci fıkra hükümlerine göre yürütülür.

Tek ders sınavı 
MADDE 30 – (1) Tek ders sınavı, sınava girme hakkını kazanmış olup her eğitim-öğ-

retim yılında ara sınıflardaki başarısız öğrencilere tanınır. 
(2) Eğitim-öğretim programları yarıyıldaki/yıldaki derslerin tümünden başarılı olun-

madıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilememesi ve/veya yarıyıl veya yıldan ders alınama-
ması esasına göre yapılandırılan programlarda, izleyen eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç
iki hafta önce tüm işlemleri tamamlanmak üzere tek ders sınavı açılır. 

(3) Bu sınava; bir eğitim-öğretim yılında kayıtlı olduğu, 2547 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dâhil, tüm derslerin devam
koşulunu sağlayarak başarısız olunan en fazla bir dersi bulunan ara sınıf öğrencileri girebilir. 

(4) Ön koşullu bir dersten başarılı olunmadıkça bir sonraki yıldan ön koşulu gerektiren
ders/derslerin alınamaması ve başarısız olunan tek ön koşul dersi nedeniyle bir eğitim-öğretim
yılı uzaması ile sonlanan programlarda ön koşul dersi için tek ders sınavı açılır. 

(5) Bu sınava; bir eğitim-öğretim yılında kayıtlı olduğu ön koşul dersinden devam ko-
şulunu sağlayarak başarısız olan ara sınıf öğrencileri girebilirler. 

(6) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının
ilanından sonraki beş iş günü içinde dilekçelerini ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna vererek
bu haktan yararlanırlar. 

(7) Bu sınavdan alınan puan ilgili ders için yarıyıl/yıl sonu sınav puanı olarak değer-
lendirilir.

Mazeret sınavı
MADDE 31 – (1) Ara sınav için Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli sebepler

kapsamında mazeret kabul edilir. 
(2) Yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret kabul edilmez. Ancak yarıyıl

sonu/yıl sonu ve bütünleme sınav dönemlerini kapsayacak şekilde mazereti olan ve her iki sı-
nava da giremeyen öğrencilerden, ilgili birime dilekçe ile başvurmaları koşuluyla, haklı ve ge-
çerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, sınav haklarını mazeretlerinin bi-
timini izleyen açılacak ilk yarıyıl sonu/yıl sonu sınav döneminde kullanırlar. Bu durumdaki
öğrencilerin mazeret sınav hakkı kullandıkları derslerin AKTS kredileri toplamı kayıtlı olduğu
dönemde alması gereken azami AKTS kredileri toplamına dâhil edilmez. 

(3) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır. 

(4) Ara sınavları aynı gün ve aynı saatte olan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için
mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime dilekçe ile başvurmaları
zorunludur. 
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(5) Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. 
(6) Uzaktan öğretim programlarında sınavlara girmeyen öğrenciler için mazeret kabul

edilmez.
Muafiyet sınavı
MADDE 32 – (1) Birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senato kararı ile muaf olun-

ması uygun görülen dersler için her yarıyıl/yıl başında muafiyet sınavları açılabilir.
Mezuniyete üç ders sınavı
MADDE 33 – (1) Mezuniyete üç ders sınavı, sınava girme hakkını kazanmış olup son

yarıyıldaki/yıldaki başarısız öğrencilere tanınır. 
(2) Kayıtlı olduğu programın, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendi kapsamında açılan dersler dâhil, devamı alınarak başarısız olunan en çok üç ders dı-
şındaki derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin
tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına girebilirler. 

(3) Mezuniyete üç ders sınavına girebilmek için öğrenciler son iki yarıyılın birinde ilgili
derse/derslere kayıt yaptırmış olmalıdır. İlgili yönetim kurulu kararıyla değişim programı, kayıt
dondurma gibi izinli sayılan süreler bu süreye dâhil değildir. 

(4) Mezuniyete üç ders sınav hakkını kullanıp başarısız olan öğrencilerin, tekrar me-
zuniyete üç ders sınav hakkını kullanabilmeleri için söz konusu ders/derslerin açıldığı ilk ya-
rıyılda kayıt yaptırmaları gerekir. Devamı alınarak başarısız olunan dersler için öğrenciler tekrar
mezuniyete üç ders sınav hakkını kullanabilir. 

(5) Mezuniyete üç ders sınavı hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav
sonuçlarının ilanından sonra beş gün içinde birimlerin öğrenci işleri bürosuna dilekçeyle baş-
vururlar. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, öğrenciye ve dersin öğretim elemanına/ele-
manlarına üç ders sınavı açılacağı birim tarafından bildirilir. 

(6) Öğrenciler mezuniyete üç ders sınavı sonucunda mezuniyet için gerekli olan 2,00
ortalamayı sağlamalıdır. 

(7) Mezuniyete üç ders sınavı Tıp ve Veteriner Fakültesinde ön hekimlik eğitimi öncesi
açılır. 

(8) Mezuniyete üç ders sınavlarından alınan puan ilgili ders için ders başarı notu olarak
değerlendirilir. 

Azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar
MADDE 34 – (1) Azami öğrenim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan

öğrenciler hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrencilere daha önce alıp başarısız oldukları bütün dersler için akademik takvimde

ilan edilen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir. 
b) İlan edilen tarihte sınava girmeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.
c) Sınavda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Dönem içinde

alınan notlar hesaba katılmaz.
ç) İki ek sınav sonunda en fazla beş başarısız dersi olan öğrencilere bu dersler için üç

yarıyıl ek süre verilir.
d) İki ek sınavı kullanmadan en fazla beş başarısız dersi olan öğrencilere dört yarıyıl

(sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı) ek süre verilir.
e) Azami öğrenim süresi ya da iki ek sınav sonunda bir dersten başarısız olanlara öğ-

rencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı
tanınır. 

f) Eğitim-öğretim programında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde me-
zuniyet için gereken GABNO’yu sağlayamayanlara diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı
tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki ders-
lere devam şartı aranmaz.
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g) Sınırsız ek süre hakkı tanınanlardan, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-
öğretim yılı kayıt yaptırmayan öğrenciler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu hak-
tan yararlanamazlar.

ğ) Ek süre hakkı kazananlar öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine
getirerek yarıyıl/yıl kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme

Ders başarı notu 
MADDE 35 – (1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için harf notu ve-

rilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır.
(2) Ders başarı notu, ara sınavı ile yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınav puanlarının

birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu
gösterir.

(3) Ara ve yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınavlarının yüzde ağırlıkları, yarıyıl
sonu/yıl sonu/bütünleme sınavının yüzde ağırlığının %50’nin altında olmaması koşuluyla bö-
lüm/anabilim/anasanat/bilim dallarının görüşü, birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senato-
nun kararıyla belirlenir. 

(4) Sınavlar, mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.
(5) Yarıyıl/yıl içi başarının ve yarıyıl/yıl sonu sınavının ders başarı notuna etkileri ile

dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yıl başında öğrenci-
lere duyurulur.

(6) Öğrencinin derslerden başarılı olma durumu 37 nci maddenin ikinci fıkrasında be-
lirtilen koşullara göre değerlendirilir ve bu durum sorumlu öğretim elemanı tarafından
yarıyıl/yıl başında öğrencilere duyurulur. 

(7) Harf notları ve statülerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda ve-

rilmiştir:
Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 A 4,00 
85-89 B1 3,50 
80-84 B2 3,25 
75-79 B3 3,00 
70-74 C1 2,75 
65-69 C2 2,50 
60-64 C3 2,00 
50-59 F1 1,50
49 ve aşağısı F2 0,00

F3 0,00
F4 0,00

b) Harf notlarının açıklaması aşağıdaki şekildedir: 
1) F3: Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız.
2) F4: Devamsızlık nedeniyle yarıyıl/yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı

yok, başarısız.
3) F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya

katılır.
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c) Harf statülerinin açıklaması aşağıdaki şekildedir:
1) BŞR (Başarılı) notu: Kredili ve kredisiz derslerden, ön hekimlik eğitimi ve kredisiz

stajlardan başarılı olan öğrencilere verilir.
2) BŞZ (Başarısız) notu: Kredili ve kredisiz derslerden, ön hekimlik eğitimi ve kredisiz

stajlardan başarısız olan öğrencilere verilir.
3) (E) notu: Yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir nedenden

dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin öğretim
elemanı tarafından verilir. (E) notu almış bir öğrencinin, notların öğrenci işleri bürosuna tesli-
minden on beş gün sonra eksiklerini tamamlaması ve bir not alması zorunludur. Bu süre içinde
eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu (F2) notuna dönüşür. Eksiğini tamamlamasının uzun
süreceği ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrencilerin (E) notu, en çok bir sonraki kayıt
dönemine kadar uzatılır.

4) M1 statüsü, öğrencinin Üniversiteye bağlı birimlerden aldığı ve başardığı derslere
verilir ve harf notu ile belirtilir. 

5) M2 statüsü, öğrencinin diğer üniversitelerden aldığı ve başardığı derslere verilir ve
harf notu ile belirtilir. 

6) MZ statüsü; yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavının her ikisine de, hastalık
veya başka bir nedenle giremeyen ve ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen
öğrencilerin sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. Öğrenciler MZ statüsü verilen bir
ders için açılacak ilk yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girer ve alınan not sınava girdiği yarıyılın
akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değer-
lendirilir.

Akademik başarı not ortalamaları 
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda he-

saplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencilerin YABNO ve GABNO olmak üzere iki ortalama
elde edilir. 

(2) Yıllık olan derslerin/etkinliklerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katı-
larak akademik başarı not ortalamaları belirlenir. 

(3) YABNO hesaplamak için öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı ders-
lerden/etkinliklerden elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin/etkinliklerin AKTS kredilerinin
çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden/etkinliklerden elde edilen
bu sayı, derslerin/etkinliklerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünür. Bulunan değer YABNO
olarak adlandırılır. 

(4) GABNO ise, YABNO hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye
girişinden itibaren almış olduğu derslerin/etkinliklerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonra iki
hane olacak şekilde yuvarlanır. 

Derslerden başarılı olma durumu 
MADDE 37 – (1) Bir öğrenci bir yarıyılda/yılda, (C3) ve üstünde harf notu aldığı ders-

lerden başarılı, (F1), (F2), (F3) ve (F4) harf notu aldığı derslerden ise başarısız sayılır. 
(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavından 100 üzerinden 49,99 ve altı puan alan öğrenci başarısız

sayılır ve F2 harf notu alır.
Devam durumu
MADDE 38 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, öğretim elemanlarınca uygun gö-

rülen çalışmalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. 
(2) Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve yarıyıl/yıl

sonu sınavından en az bir hafta önce ilan edilir. 
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(3) Devamsızlıktan başarısız olan öğrenci, aynı dersi/dersleri tekrar aldığında bu
derse/derslere devam etmek zorundadır. 

(4) Derse devam koşulunu karşıladığı halde sınavda başarısız olan öğrenciler ile notunu
yükseltmek amacıyla aynı dersi/dersleri tekrar almak isteyen öğrenciler ilgili dersin devamın-
dan muaftırlar. Ancak öğrenciler talep etmeleri durumunda ilgili derse devam edebilirler. 

(5) Sağlık raporu ilgili yönetim kurulunca kabul edilse bile, öğrencilerin raporlu olduğu
süre devamsızlık süresinden sayılır.

Ders tekrarı 

MADDE 39 – (1) Öğrenciler öncelikle (F1), (F2), (F3) ve (F4) harf notu aldığı
dersi/dersleri açıldığı ilk yarıyılda/yılda almak zorundadırlar. Bu derslerin notu, alındığı yarı-
yılın, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalamalarına katılarak değerlendirilir.

(2) Eğer (F1), (F2), (F3) ve (F4) harf notu alınan ders seçmeli bir ders ise, öğrenciler
aynı dersi tekrar alabilecekleri gibi, bu dersin yerine başka bir seçmeli ders de alabilirler. 

(3) Öğrenciler, daha önce geçer not aldığı dersleri, tekrar alarak notlarını yükseltebilir-
ler. 

(4) Tekrar edilen dersler için alınan son not geçerlidir.
Sınav notuna itiraz

MADDE 40 – (1) Sınav kâğıtlarının ve sınav not çizelgelerinin ilgili birimlere veril-
mesinden ve ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilmez. 

(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü
içinde ilgili birime yazılı olarak başvururlar. Gerektiğinde, ilgili yönetim kurulunca dersin so-
rumlu öğretim elemanının/elemanlarının da görüşü alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not
çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse düzeltilir. Sonuç en geç on beş gün içinde ilgili öğ-
rencilere duyurulur.

(3) Süresi içinde yapılmayan maddi hata itirazları değerlendirmeye alınmaz.
Bitirme derecesi

MADDE 41 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine
göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve GABNO’su
2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Yarıyıl/yıl onur öğrencileri 

MADDE 42 – (1) Kayıtlı olduğu programın bir yarıyıl/yıl için gerektirdiği tüm ders
yükünü alarak, yarıyıl/yıl sonu sınavında bu derslerini başarıyla tamamlayan, disiplin cezası
almayan ve yarıyıl/yıl akademik başarı not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00 - 3,49 olan öğrenciler
yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3,50 ve üstünde olan öğrenciler ise yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi
sayılırlar. Bu durumda olan öğrencilere ilgili birimler tarafından yarıyıl/yıl onur/yüksek onur
belgesi verilir.

Diploma onur öğrencileri 

MADDE 43 – (1) Ön lisans/lisans öğrenimini 12 nci maddede belirtilen eğitim-öğretim
süreleri içinde tamamlayan, kayıtlı olduğu programın gerektirdiği tüm ders yükünü alarak, yarıyıl/yıl
sonu sınavında bu derslerini başarıyla tamamlayan, disiplin cezası almayan ve GABNO’su
4,00 üzerinden 3,00-3,49 olan öğrenciler onur öğrencisi; 3,50 ve üstü olan öğrenciler ise yüksek
onur öğrencisi olarak mezun olur. Bu durumda olan öğrencilere ilgili birimler tarafından
onur/yüksek onur belgesi verilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, İlişik Kesme, Ayrılma ve Diplomalar

Kayıt dondurma 

MADDE 44 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini Se-
nato kararıyla belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde yerine getiremeyen öğrencilerin
hakları, öğrencilerin kayıt dondurma isteminin ilgili yönetim kurulunca değerlendirilip onay-
lanmasından sonra saklı tutulur. Bu öğrenciler mazeretleri nedeniyle ayrıldığı yerden öğreni-
mine devam ederler. 

(2) Öğrenciler öğrenimleri süresince en çok iki yıl veya dört yarıyıl kayıt dondurma is-
teminde bulunabilirler. Sağlık raporu nedeniyle kayıt dondurma işlemlerinde belirtilen sürenin
uzaması durumunda haklı ve geçerli nedenler var ise bu sınır uygulanmaz. 

(3) Kayıt dondurulan süre toplam öğrenim süresine dâhil değildir.
İlişik kesme 

MADDE 45 – (1) İlişik kesme işlemleri ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılır. 
(2) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa iliş-

kin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın;

a) Öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, 
b) Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, 
c) Öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını (diş hekimliği, eczacılık ve veteriner

hekimliği) azami sekiz yıl, 
ç) Öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını (tıp doktorluğu) azami dokuz yıl

içinde tamamlamak zorundadırlar.
(3) Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı bulunduğu eğitim-öğretim programı için ilgili

kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği ke-
silir.

(4) Azami öğrenim süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak dört yıl üst üste kayıt
yenilenmemesi ve katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi durumunda Yönetim Kurulunun
kararı ve YÖK’ün onayıyla öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Azami öğrenim süresi sonunda yapılan ek sınavlarda; 
a) Mezuniyet için kalan başarısız ders sayısı altı veya daha fazla olanların, 
b) Sınırsız ek süre hakkı tanınanlardan, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-

öğretim yılı kayıt yaptırmayanların,
c) 34 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen ek süreler so-

nunda mezuniyet için birden fazla dersi kalanların
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(6) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim ku-

rumundan çıkarma cezası almış veya herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılmış olan
öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(7) Öğrencilerin kendi istekleri ile kayıtlarını sildirmiş olmaları durumunda Üniversite
ile ilişiği kesilir. 
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(8) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin Üniversite hastanesinden veya

diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelenmesi ve raporunun ilgili yönetim

kurulu tarafından kabul edilmiş olması nedenleriyle öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(9) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. 

(10) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt yaptıran ve/veya eksik bel-

geleri olduğu halde bu belgeleri zamanında teslim etmeyen kayıtlı öğrencilerin Üniversite ile

ilişiği kesilir.

Mezuniyet 

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen koşulları ve kayıtlı bulunduğu eğitim-

öğretim programı için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek en az 2,00

GABNO’yu sağlayan ve programı için belirlenen toplam AKTS kredisini tamamlayan öğren-

ciler mezuniyete hak kazanırlar. 

(2) Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi öğrencilerin öğre-

nimlerini tamamladığı en son tarih olan, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde

belirtilen yarıyıl/yıl sonu sınav haftasının son gününü takip eden ilk iş günü veya yaz

dönemi/bütünleme/mezuniyete üç ders sınavı/ek sınav haftasının son gününü takip eden ilk iş

günü veya stajın son günü, öğrenciler hakkında ders muafiyeti yapılması durumunda muafiyet

kararını alacak olan birimlerin yönetim kurulu karar tarihidir.

Mezuniyet belgesi ve diplomaların düzenlenmesi 

MADDE 47 – (1) Üniversite tarafından verilen mezuniyet belgesi ve diplomalar Senato

tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir. 

(2) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için mezuniyet koşullarını

sağlamış olmakla birlikte katkı payı/öğrenim ücreti ile ilgili tüm yükümlülükleri yerine getir-

meleri ve öğrenci kimlik belgelerini geri vermeleri gerekmektedir. Aksi durumda mezuniyet

belgesi/diploma verilmez.

Diplomalar 

MADDE 48 – (1) Üniversite tarafından verilen diplomalar şunlardır: 

a) Dört yarıyıl (iki yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları

için ön lisans diploması, 

b) Sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan lisans ve çift anadal programları

için lisans diploması, 

c) Sekiz yarıyılın (dört yılın) üstünde eğitim-öğretim yapılan Diş Hekimliği, Eczacılık,

Veteriner ve Tıp Fakültesi programları için sırası ile Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakül-

tesi, Veteriner Fakültesi ve Tıp Fakültesi diplomaları. 

(2) İlgili mevzuat kapsamında yatay geçiş yapan öğrencilerin Üniversiteden diploma

alabilmeleri için ilgili programa ön lisans programları için en az bir yarıyıl, lisans programları

için ise en az bir eğitim-öğretim yılı devam etmeleri gerekir.

(3) İkinci fıkra ile 21 inci maddenin altıncı fıkrasındaki durum hariç başka bir üniver-

siteden nakil yoluyla veya ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre Üniversiteye kayıt

yaptıran öğrencilerin Üniversiteden diploma alabilmeleri için ilgili programa en az bir eğitim-

öğretim yılı devam etmeleri gerekir. 
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(4) Sekiz yarıyıl (dört yıl) ve üzeri eğitim-öğretim yapılan birimlerin ilk dört yarıyılın-
daki ve/veya ilk dört yarıyılın (iki yılın) eğitim programındaki bütün derslerden başarılı ve
GABNO’su en az 2,00 olan, ancak öğrenim gördükleri programları tamamlamayan veya ta-
mamlayamayan öğrencilere istemleri üzerine, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıldık-
ları bilim kolunu gösteren ön lisans diploması verilir.

(5) Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu çift anadal prog-
ramında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere çift anadal lisans diploması verilir.

Diploma eki
MADDE 49 – (1) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma al-

maya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir. 
(2) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına

yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.
(3) Diploma eki, öğrencilerin öğrenimleri süresince almış olduğu bütün derslerin adları,

AKTS kredileri ve standart diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kulla-
nılmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Adres bildirme 
MADDE 50 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği

geçerli adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik posta adresi vererek bu adrese
tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla yapılır. Bu yollarla tebligatın mümkün ol-
madığı durumlarda Üniversite tarafından ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri geçerli adresleri/e-posta adreslerini değiş-
tirdikleri halde, bu durumu ilgili birime bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrenci-
lerin, Üniversitede mevcut adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim ya-
pılmış sayılır.

Engelli öğrenciler 
MADDE 51 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üni-

versiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdürler; ancak engelleri nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte
güçlük çekmeleri durumunda, danışmanlarının ve dersin öğretim elemanlarının onayıyla söz
konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğ-
rencilerin dersi almaları sağlanır. Öğrenciler dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen
yerine getiremiyorlar ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alırlar. 

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, 26 ncı maddede belirtilen sınavlara girmek
zorundadırlar, ancak öğrencilerin performanslarının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için,
öğrencilerin engelleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi,
biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç
gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

Özel öğrenciler
MADDE 52 – (1) Özel öğrenci, yurt içinde veya Üniversitenin işbirliği protokolü olan

yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken, aynı düzeyde ders ve uygulamalara Üni-
versitede katılarak kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülükleri yerine getiren öğ-
rencidir. 
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(2) Özel öğrenci statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler kayıtlı olduğu yükseköğ-
retim kurumunun kararıyla başvuru yapabilirler. 

(3) Özel öğrencilik başvuruları, Senato tarafından belirlenen raporlardan/belgelerden
herhangi birinin sunulması durumunda ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayıyla kabul
edilebilir. Bu rapor ve belgeler şunlardır:

a) Son 6 ay içerisinde alınmış, hayati tehlikeyi belgeleyen sağlık raporu, 
b) Son 6 ay içerisinde alınmış bağımsız yaşamı engelleyen nörolojik ve kas-iskelet so-

runu olduğunu belgeleyen sağlık raporu, 
c) Ailesi yanında kalması gerekli görülen öğrenciler için Başhekim tarafından onay-

lanmış sağlık raporu,
ç) Öğrencinin ailesine bakmakla yükümlü olduğunu gösterir ailesine ilişkin sağlık ra-

poru.
(4) Diğer durumlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(5) Ön lisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki yarıyı-

lını, yıllık okutulan derslerin ise en az bir yılını tamamlayan öğrenciler özel öğrencilik için
başvuruda bulunabilirler.

(6) Sağlık sorunları nedeniyle başvuruda bulunacak öğrencilerin onaylı heyet raporları
kabul edilir. 

(7) Özel öğrencilik başvuruları akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde güz ve
bahar yarıyılı başında yapılır.

(8) Özel öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna
öderler.

(9) Her eğitim/öğretim yılı için özel öğrenci kontenjanları, programın başvurulacak ya-
rıyıla ait kayıtlı öğrenci sayısının %3’ünü geçemez.

(10) Özel öğrencilik süresi, bir defada en fazla 1 yıl olarak belirlenir. Ancak, özel öğ-
rencilik statüsünden yararlanma şartlarının devam etmesi durumunda, ilgili kurulların önerisi
ve Senato tarafından özel öğrenciliğin devamı yönünde karar alınabilir.

(11) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, bu Yö-
netmelikte belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.

(12) Özel öğrenci olarak başvurabilmek için disiplin cezası alınmamış olması gerekir.
(13) Özel öğrenci statüsünden yararlanacak öğrenci için ilgili birim tarafından akademik

danışman atanır.
(14) Özel öğrenci, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun diplomasını alır. 
(15) Özel öğrencilerin başarıyla tamamladıkları derslerden kayıtlı oldukları yükseköğ-

retim kurumu tarafından uygun görülenler kredi olarak transfer edilir.
(16) Özel öğrenciler, Üniversitede alıp başarısız olduğu ders/dersleri, açıldığı yarıyılda

tekrar almak zorunda değildir.
(17) Özel öğrenci, kayıtlı olduğu Üniversitedeki eğitim programına göre, Üniversitede

ders seçebilir. Öğrenci bulunduğu sınıfın zorunlu olan tüm derslerini almak zorunda değildir.
Disiplin
MADDE 53 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. 
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 12/9/2013 tarihli ve 28763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan An-
kara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süreleri,
26/11/2014 tarihinden önce Üniversitede kayıtlı olan öğrenciler için 2014-2015 eğitim-öğretim
yılı güz yarıyılından itibaren hesaplanır ve bu tarihten önceki öğrenim süreleri, azami öğrenim
sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(2) 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında mezuniyet aşamasında
olan öğrenciler için, 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen koşullar, bir defaya mahsus
olmak üzere aranmaz. Bu öğrenciler bir yarıyılda 39, bir yılda 78 saat ders alabilirler ve bu
haktan 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında olmak üzere sadece bir
kez yararlanırlar.

Yürürlük 

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından iti-
baren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——

GENELGELER

Başbakanlıktan:
Konu : Karma Ekonomik Komisyon

Eşbaşkanlıkları

GENELGE

2017/17
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Başbakanlıktan:
Konu : Cazibe Merkezleri Programı

Yönlendirme Komitesi Başkanlığı

GENELGE

2017/18

—— • ——
TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 07/08/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-103

Konu : Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait

Taşınmazın Satışı 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca,

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)’ye ait Yalova ili, Merkez ilçesi, Gaziosman-

paşa Mahallesi 395 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı 404,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınma-

zın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale İlanı ve İhale Şartnamesi’nde

belirtilen hususlar kapsamında TDİ tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda;

1. İhale Komisyonu tarafından “Taşınmazın 585.000,- TL (Beşyüzseksenbeşbin Türk

Lirası) bedelle en yüksek teklifi veren Bülent ÇETİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-

masına, Bülent ÇETİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri

yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 583.000,- TL (Beş-

yüzseksenüçbin Türk Lirası) bedelle ikinci teklifi veren Ahmet Tuncer SARIASLAN’a İhale

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet Tuncer SARIASLAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine

irat kaydedilmesine ve 573.000,- TL (Beşyüzyetmişüçbin Türk Lirası) bedelle üçüncü teklifi
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veren Aykar Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Aykar Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya di-

ğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve

ihalenin iptal edilmesine” şeklinde verilen Kararın onaylanmasına,
2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesi

hükümleri doğrultusunda TDİ tarafından yerine getirilmesine 
karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih      : 07/08/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-104
Konu : Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait

Taşınmazın Satışı 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca,
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)’ne ait Yalova ili, Merkez ilçesi, Gaziosman-

paşa Mahallesi 395 ada, 13 no.lu parselde kayıtlı 404,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınma-
zın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale İlanı ve İhale Şartnamesi’nde
belirtilen hususlar kapsamında TDİ tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda; 

1. İhale Komisyonu tarafından “Taşınmazın 563.000,- TL (Beşyüzaltmışüçbin Türk Li-
rası) bedelle en yüksek teklifi veren Bülent ÇETİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Bülent ÇETİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine ge-
tirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 561.000,- TL (Beşyüzaltmışbirbin
Türk Lirası) bedelle ikinci teklifi veren Ahmet Tuncer SARIASLAN’a İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Ahmet Tuncer SARIASLAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat
kaydedilmesine ve 555.000,- TL (Beşyüzellibeşbin Türk Lirası) bedelle üçüncü teklifi veren
Aykar Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aykar
Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yü-
kümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin
iptal edilmesine” şeklinde verilen Kararın onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesi
hükümleri doğrultusunda TDİ tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir. 
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih   : 07/08/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-105
Konu    : Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait

Taşınmazın Satışı 
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca,
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)’ye ait Yalova ili, Merkez ilçesi, Gaziosman-

paşa Mahallesi 395 ada, 14 no.lu parselde kayıtlı 404,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınma-
zın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale İlanı ve İhale Şartnamesi’nde
belirtilen hususlar kapsamında TDİ tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda;

1. İhale Komisyonu tarafından “Taşınmazın 612.000,- TL (Altıyüzonikibin Türk Lirası)
bedelle en yüksek teklifi veren Özkan AKSU’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Özkan AKSU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 610.000,- TL (Altıyüzonbin
Türk Lirası) bedelle ikinci teklifi veren Bülent ÇETİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-
masına, Bülent ÇETİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 572.000,- TL (Beş-
yüzyetmişikibin Türk Lirası) bedelle üçüncü teklifi veren Abdülhadi YENİKAN’a İhale Şart-
namesi çerçevesinde satılmasına, Abdülhadi YENİKAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kay-
dedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” şeklinde verilen Kararın onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesi
hükümleri doğrultusunda TDİ tarafından yerine getirilmesine 

karar verilmiştir. 
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih      : 07/08/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-106
Konu    : Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait

Taşınmazın Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca,
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)’ye ait Yalova ili, Merkez ilçesi, Gaziosman-

paşa Mahallesi 395 ada, 15 no.lu parselde kayıtlı 404,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınma-
zın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale İlanı ve İhale Şartnamesi’nde
belirtilen hususlar kapsamında TDİ tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda;

1. İhale Komisyonu tarafından “Taşınmazın 556.000,- TL (Beşyüzellialtıbin Türk Li-
rası) bedelle en yüksek teklifi veren Bülent ÇETİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Bülent ÇETİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine ge-
tirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 554.000,- TL (Beşyüzellidörtbin
Türk Lirası) bedelle ikinci teklifi veren Özkan AKSU’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-
masına, Özkan AKSU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edil-
mesine” şeklinde verilen Kararın onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesi
hükümleri doğrultusunda TDİ tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih     : 07/08/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-107
Konu    : Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait

Taşınmazın Satışı 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca,
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)’ye ait Yalova ili, Merkez ilçesi, Gaziosman-

paşa mahallesi 638 ada, 2 parselde kayıtlı 880,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın (Ta-
şınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale İlanı ve İhale Şartnamesi’nde be-
lirtilen hususlar kapsamında TDİ tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda; 

1. İhale Komisyonu tarafından “Taşınmazın, 1.225.000,- TL (Birmilyonikiyüzyirmi-
beşbin Türk Lirası) bedelle en yüksek teklifi veren Sait YILDIRIM’a İhale Şartnamesi çerçe-
vesinde satılmasına, Sait YILDIRIM’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve
1.220.000,- TL (Birmilyonikiyüzyirmibin Türk Lirası) bedelle ikinci teklifi veren Ercan SARI’ya
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ercan SARI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kay-
dedilmesine ve 1.205.000,- TL (Birmilyonikiyüzbeşbin Türk Lirası) bedelle üçüncü teklifi
veren Mehmet KESKİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet KESKİN’in
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde
teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” şeklinde verilen
Kararın onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesi
hükümleri doğrultusunda TDİ tarafından yerine getirilmesine 

karar verilmiştir. 
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih    : 07/08/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-108
Konu     : Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait

Taşınmazın Satışı 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca,
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)’ye ait Yalova ili, Merkez ilçesi, Gaziosman-

paşa mahallesi 638 ada, 5 parselde kayıtlı 878,95 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın (Ta-
şınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale İlanı ve İhale Şartnamesi’nde be-
lirtilen hususlar kapsamında TDİ tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda; 

1. İhale Komisyonu tarafından “Taşınmazın 1.316.000,- TL (Birmilyonüçyüzonaltıbin
Türk Lirası) bedelle en yüksek teklifi veren Sait YILDIRIM’a İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Sait YILDIRIM’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlü-
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lükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 1.311.000,-
TL (Birmilyonüçyüzonbirbin Türk Lirası) bedelle ikinci teklifi veren Abdulhadi YENİKAN’a
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abdulhadi YENİKAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine
irat kaydedilmesine ve 1.226.000,-TL (Birmilyonikiyüzyirmialtıbin Türk Lirası) bedelle üçüncü
teklifi veren Ali KIZGIR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali KIZGIR’ın sözleş-
meyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde te-
minatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” şeklinde verilen Kararın
onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesi
hükümleri doğrultusunda TDİ tarafından yerine getirilmesine 

karar verilmiştir. 
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih       : 07/08/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-109
Konu   : Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait

Taşınmazın Satışı 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca,
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)’ye ait Yalova ili, Merkez ilçesi, Gaziosman-

paşa mahallesi 638 ada, 8 parselde kayıtlı 370,25 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın (Ta-
şınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale İlanı ve İhale Şartnamesi’nde be-
lirtilen hususlar kapsamında TDİ tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda; 

1. İhale Komisyonu tarafından “Taşınmazın 628.000,- TL (Altıyüzyirmisekizbin Türk
Lirası) bedelle en yüksek teklifi veren Zeki KÖSEM’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılma-
sına, Zeki KÖSEM’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri ye-
rine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 626.000,-TL (Altıyüz-
yirmialtıbin Türk Lirası) bedelle ikinci teklifi veren Serkan TURAMAN’a İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Serkan TURAMAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine
ve 560.000,-TL (Beşyüzaltmışbin Türk Lirası) bedelle üçüncü teklifi veren Ercan SARI’ya
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ercan SARI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kay-
dedilmesine ve 522.000,-TL (Beşyüzyirmiikibin Türk Lirası) bedelle dördüncü teklifi veren
Mehmet Fatih ERKEN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet Fatih ERKEN’in
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde
teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” şeklinde verilen Ka-
rarın onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesi
hükümleri doğrultusunda TDİ tarafından yerine getirilmesine 

karar verilmiştir. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Hatay 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/519 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık olup Suriye uyruklu, 

DerviĢ ve Nura kızı, 1992-Suriye doğumlu MEYSE AMRO'nun Türkiye'de belli bir adresinin 

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

Sanık MEYSE AMRO hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Mahkememizin 30/05/2017 tarih 2016/519 Esas 2017/238 Karar sayılı kararı ile sanığın 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan beraatine, yargılama giderlerinin kamu 

üzerinde bırakılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hüküm özünün 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. 5712 

————— 

Esas No : 2015/527 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık olup Suriye uyruklu, 

MOHAMMAD FATIEH EMINU'nun Türkiye'de belli bir adresinin olmadığı ve yurt dıĢına çıkıĢ 

yapıp yapmadığı ve yurt dıĢı adresi tespit edilemediğinden, 

Sanık MOHAMMAD FATIEH EMINU hakkında mahkememizde yapılan yargılama 

sonunda; 

Mahkememizin 30/05/2017 tarih 2015/527 Esas 2017/229 Karar sayılı kararı ile sanığın 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan beraatine, Adli emanetin 2016/187 

sırasında kayıtlı emanet eĢyasının dosyada delil olarak saklanmasına, yargılama giderlerinin kamu 

üzerinde bırakılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hüküm özünün 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. 5713 

————— 

Esas No : 2017/252 

Karar No . 2017/211 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık olup Suriye uyruklu 

Hüseyin ve Meryem oğlu, 1996-Suriye doğumlu AHMET CUMA'nın Türkiye'de belli bir 

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

Sanık AHMET CUMA hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda, 

Mahkememizin 22/05/2017 tarih 2017/252 Esas 2017/211 Karar sayılı kararı ile sanığın Resmi 

Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan beraatine, yargılama giderlerinin kamu 

üzerinde bırakılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hüküm özünün 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. 5714 
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Hatay 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2016/583 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık olup Suriye uyruklu, 

Muhammed ve Hasnaa kızı, 1991-Halep doğumlu DIYA EL ĠSA EL ASKER'in Türkiye'de belli 

bir adresinin olmadığı ve yurt dıĢına çıkıĢ yapıp yapmadığı ve yurt dıĢı adresi tespit 

edilemediğinden, 

Sanık DIYA EL ĠSA EL ASKER hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Mahkememizin 30/05/2017 tarih 2016/583 Esas 2017/239 karar sayılı kararı ile sanığın 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan beraatine, yargılama giderlerinin kamu 

üzerinde bırakılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hüküm özünün 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. 5666 

—— • —— 

Diyadin Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2015/137 

SANIK : REZA YOUSEFI VAHED, Hassanali ve Rugeyye oğlu, 18/03/1976 

Tahran/ĠRAN doğumlu. 

SUÇ : Taksirle yaralama 

SUÇ TARĠHĠ : 01/05/2015 

SUÇ YERĠ : Diyadin 

KARAR TARĠHĠ : 03/05/2016 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Taksirle Yaralama 

suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda sanık 

hakkında Ģikayetten vazgeçme nedeniyle DÜġME kararı verilmiĢ olup, sanık REZA YOUSEFI 

VAHED'in bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri 

gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna 

baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 5807 

—— • —— 
Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/993 

KARAR NO : 2015/56 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 15/01/2015 tarihli ilamı ile 3/11 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ 

BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ahmed ve Hazne oğlu, 1977 

HALEP doğumlu KESĠR NEBEHEL tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, Gerekçeli Karar tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ĠLAN OLUNUR. 5809 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

250 ADET MASAÜSTÜ ĠSTEMCĠ BĠLGĠSAYAR VE MONĠTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu BaĢkanlığı Bilgi 

ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ihtiyacı 250 adet Masaüstü Ġstemci Bilgisayar ve Monitör ihtiyaç sahibi 

kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek 

Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17/08/2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 7182/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR BĠLĠġĠM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 

muhtelif cins ve miktar biliĢim malzemesi KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun 

olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17/08/2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 7183/1-1 
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TAġINMAZLAR VE ĠÇERĠSĠNDEKĠ TEFRĠġATLAR SATILACAKTIR 

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Ġl Özel Ġdaresine ait, Ġlimiz Merkez Yoncalı Mahallesi Ececik Mevkisinde 

tapunun 308 ada, 6 numaralı parselinde kayıtlı 18.448,47 m² yüzölçümlü arsa ve üzerindeki 

Termal Otel, 20 adet tek odalı tesis ve 10 adet apart motelden oluĢan taĢınmazlar ve içerisindeki 

tefriĢatlar, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satıĢa 

çıkartılmıĢtır. 

2 - ġartname ve diğer evraklar Ġl Özel Ġdaresi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü ile Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir. 

3 - Ġhaleye girecek olanlar ihale dosyasını 500 TL ücret karĢılığında alabileceklerdir. 

Ġhaleye girenlerin ihale dosyasını almaları ve ücretini yatırmaları zorunludur. 

4 - Ġhale 24/08/2017 PerĢembe günü saat 14:00‘dan itibaren Kütahya Ġl Özel Ġdaresi Hizmet 

Binasındaki Ġl Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu (Ġl Encümeni) huzurunda 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü uygulanmak suretiyle yapılacaktır. 

5 - Muhammen bedel; Termal Otel, 20 adet tek odalı tesis ve 10 adet apart motelden oluĢan 

taĢınmazlar ve içerisindeki tefriĢatların tahmini bedeli 6.800.000,00 – TL + KDV(%18).-'dir. 

6 - Geçici teminat Ġdaremiz adına 204.000,00 TL‗lik banka teminat mektubu (kesin ve 

süresiz) olarak verilecek veya nakit olarak idaremizin banka hesabına yatırılacaktır. 

7 - Ġhaleye katılacaklardan istenilen belgeler: 

A) Geçici teminatı ve Ģartname bedelini yatırmıĢ olmak 

1 - Maliye Bakanlığınca belirlenmiĢ bankalardan alınacak Limit Dahili Süresiz Banka 

Teminat Mektubu olacaktır. 

2 - Geçici teminat bedelinin ve Ģartname bedelinin (Ģartname bedeli mutlaka nakit olarak 

ve ayrı makbuz alınarak yatırılacaktır) yatırıldığına dair makbuzlar (Kütahya Ġl Özel Ġdaresinin 

T.C. Ziraat Bankası Kütahya ġubesi nezdindeki TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 iban nolu 

hesabına veya T.C. Halk Bankası Kütahya ġubesi nezdindeki TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 

iban nolu hesabına yatırılacaktır). 

B - Gerçek KiĢiler ; 

a) Kanuni Ġkametgah belgesi, 

b) Tebligat adresi (Türkiye) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

c) T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi, 

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile Ģartname bedeli makbuzu, 

e) Vekaleten katılıyor ise noterlikçe düzenlenmiĢ vekaletname ve vekile ait imza sirküleri, 

f) Her sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

g) SatıĢa konu olan termal otel tesislerini, tefriĢatları ve arsasını görmüĢ olduğuna dair bir belge, 

C - Ġsteklinin bir Tüzel KiĢilik olması halinde; 

a) Ġdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve 

Sanayi Odasından Ģirketin sicile kayıtlı olduğu ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin 

yapılacağı yıl içinde alınmıĢ bir belgeyi ibraz etmesi, (Ticaret Sicil Belgesi) 

b) Vekaletname ve imza sirküleri (Noter tasdikli) 
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c) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile Ģartname bedeli makbuzu, 

d) Her sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

e) SatıĢa konu olan termal otel tesislerini, tefriĢatları ve arsasını görmüĢ olduğuna dair bir belge, 

D - Ortaklık Olması Halinde; 

a) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu 

belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli 

vekaletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını 

ibraz etmesi. 

b) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile Ģartname bedeli makbuzu, 

c) Her sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

d) SatıĢa konu olan termal otel tesislerini, tefriĢatları ve arsasını görmüĢ olduğuna dair bir belge, 

E) Ġsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde; 

a) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin 

Resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmıĢ ve halen faaliyette bulunduklarına 

dair belgenin ibrazı, 

b) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması 

hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretini ibrazı. 

c) Yetki belgesi. 

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile Ģartname bedeli makbuzu, 

e) Her sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

f) SatıĢa konu olan termal otel tesislerini, tefriĢatları ve arsasını görmüĢ olduğuna dair bir belge, 

8 - Ġhaleye katılamayacak olanlar: 

2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye 

katılamazlar. Ayrıca Ġdare ile gayrimenkul alım, satım ve kiralama iĢlerinden dolayı hukuki 

uyuĢmazlık yaĢayan (Ortak olduğu Ģirket ve birinci derece hısımları olanlar) ve idareye geçmiĢ 

yıllarda her ne ad altında olursa olsun borcu olan, kiracılık veya diğer iĢlerden dolayı idarenin 

zararına sebep olan gerçek kiĢiler/tüzel kiĢiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar 

Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerinde ihale kalmıĢ olsa dahi ihale bozularak geçici 

teminatı Ġdarenin hesabına gelir kaydedilir. 

9 - Ġhaleye katılacak olanlar tekliflerini ve istenilen belgeleri; 2886 sayılı Kanunun 

37. maddesinde ve Ģartnamesinde belirtilen esaslara göre iç zarf ve dıĢ zarfa koyarak 24/08/2017 

PerĢembe günü saat 14:00‘a kadar sıra numaralı alındı makbuzu karĢılığında Ġl Encümen 

BaĢkanlığına verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın 

üzerine komisyon baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık 

adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon 

baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir 

10 - Ġhale Komisyonu, gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koĢulu ile ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. Ġhale Komisyonunca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; Ġta 

Amiri‘nin ONAY‘ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, Ġta Amiri‘nin ihaleyi feshetmesi halinde, 

iĢtirakçi Ġdareye karĢı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

Ġlan olunur. 7045/1-1 
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OTOMATĠK VE SEYYAR PANCAR BOġALTMA MAKĠNALARININ ÇALIġTIRILMASI 

HĠZMETĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Otomatik ve Seyyar Pancar BoĢaltma Makinalarının ÇalıĢtırılması Hizmeti 

T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale 

Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/393340 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Eski Erzurum Yolu 8. Km AĞRI 

b) Telefon ve faks numarası : 0 472 215 38 45 - 0 472 215 35 80 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Otomatik ve Seyyar Pancar BoĢaltma makinelerinin 

çalıĢtırılması ± % 20 Toleranslı 208.000 Ton pancar 

boĢaltılması ve istiflenmesi hizmet alımı iĢi. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı ġeker Fabrikası Merkez Kantarı 

b) ĠĢin Süresi : 60 Gün 

c) Tarihi ve saati : 18.08.2017 - 14:00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı Ağrı ġeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 100,00 (YüzTL.) karĢılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 18.08.2017 Cuma günü saat 14.00‘e kadar Ağrı ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz HaberleĢme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. 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. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 7224/1-1 
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YAPIM KARġILIĞI KĠRALAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhaleye Konu TaĢınmazın; 

 

Ġli ġanlıurfa Ġlçesi Merkez (Haliliye) 

Mahallesi Süleymaniye Cadde-Sk.-Mevkii --- 

Ada 4620 Parsel 9 ve 10 

Yüzölçümü 4.254,20 m2 Hisse Miktarı Tam 

Cinsi Arsa Vakfı 
Kazaz Mehmet Çelebi Ġbni 

Abdullah Vakfı 

 

Ġhaleye Konu ĠĢin; 

Adı-Niteliği : ġanlıurfa Ġli, Merkez (Haliliye) Ġlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 

4620 Ada, 9 ve 10 Parseller Yapım KarĢılığı Kiralama ĠĢi 

Mevcut Ġmar Durumu : Konut 

Ġhale Yöntemi : Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

1 - Kiralama süresinin, sözleĢmenin imza tarihinden itibaren, 2 yıllık inĢaat süresiyle 

birlikte toplam 20 yıl olması, 

2 - TaĢınmazın üzerinde bir ticari tesis yaptırılmak üzere gerekli plan tadilatının 

yaptırılması, avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm kurum ve kuruluĢlardan 

inĢaat ve tesis için gerekli tüm izinlerin alınması, ilgili kurum ve kuruluĢlar nezdinde yapılacak 

her türlü masrafın karĢılanması, iĢin tüm finansmanının sağlanarak inĢaatın fiilen 

gerçekleĢtirilmesi ve tesisin iĢletmeye açılmasına iliĢkin tüm yükümlülüklerin yükleniciye ait 

olması; bu iĢlemlerin sözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 yıl içinde sonuçlandırılarak 

tesisin faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde sözleĢme fesih hakkının saklı tutulmasına, fesih halinde 

idareye yatırılan kesin teminat ve aylık kiraların irat kaydedilmesi, 

3 - Ekspertiz raporundaki emsal değerlere göre yapılacak olan tatbikat projelerinde emsal 

inĢaat alanlarında büyüme olması durumunda taĢınmazdan alınacak aylık kira gelirlerinin de aynı 

oranda arttırılması, tesisin kira getirisinin belirlenirken ekspertiz raporunda belirlenmiĢ olan brüt 

metrekare kira bedellerinden daha düĢük bir bedelde kira geliri alınmaması, 

4 - 6570 Sayılı Kanuna ve diğer mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan 

taĢınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmıĢ olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat 

ve kiraların gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın Ġdareye terk ve teberru edilmiĢ 

sayılması,  

5 - TaĢınmazın geçici kabulü yapılıncaya dek baĢka amaçlar için kullanılmaması 

gerektiği,  

6 - Mülkiyeti mazbut Kazaz Mehmet Çelebi Ġbni Abdullah vakfına ait, ġanlıurfa Ġli, 

Merkez Ġlçesi, Süleymaniye Mahallesinde bulunan, tapunun 4620 ada 9 ve 10 nolu parselde 

(4.254,2 m2 yüzölçümlü) taĢınmazın imar planında üç katlı konut alanı olarak geçmekte olduğu ve 

bu nedenle bu Ģekliyle yatırıma açılması durumunda vakfın çok menfaati olmayacağı, söz konusu 

taĢınmaz üzerinde imar tadilatı yapılarak ticaret alanı (Ticari Amaçlı Tesis) imarına dönüĢtürme 

(uygun imar plan tadilatı yapılması) Ģartıyla ihaleye açılması, 
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7 - TaĢınmazın 3. Derece arkeolojik sit sınırları içinde kalan alanlarının bulunması 

nedeniyle yatırımı gerçekleĢtirecek olan yüklenicinin taĢınmaz üzerinde herhangi bir inĢaat 

çalıĢmasına baĢlamadan önce müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı 

gerçekleĢtirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı baĢkanının görüĢü ile birlikte 

müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararının alınması ve akabinde inĢaat iĢlerine 

baĢlanması, 

8 - TaĢınmaz üzerinde ortaya çıkabilecek yol ve park alanından ihdası yapılması gerekli 

olabilecek alanların, yapılması istenen yola terk alanlarından fazla olması durumunda ihdası 

yapılması gerekli olabilecek alanların Kazaz Mehmet Çelebi Ġbni Abdullah Vakfına; asgari emlak 

değerleri üzerlerinden satıĢının yapılmasının ġanlıurfa Belediyesinden talep edileceği ve Belediye 

Encümeninin takdir edeceği değerin ihale uhdesinde kalan müteĢebbisçe ödenerek ihdas 

alanlarının Kazaz Mehmet Çelebi Ġbni Abdullah Vakfına tescil ettirilip yatırıma konu parsellerle 

birlikte tevhit edilmelerinin Ġdaremizin menfaatine olacağı, 

9 - Ġmar durumunda yapılacak imar tadilatı neticesinde, ortaya çıkacak emsal değerlere 

göre yapılacak olan tatbikat projelerindeki emsal alanın imar durumundaki emsalden fazla inĢa 

edilmesi durumunda projede meydana gelecek değer artıĢının ihale sonucunda belirlenecek kira 

bedellerini aynı oranda arttırılmasının zaruri olduğu gerekçesi ile yatırıma ait Ģartname ve 

sözleĢmeye bu Ģartların ilave edilmesi hususunun vakfın menfaatlerine uygun olacağına, 

belirlenen emsal inĢaat alanından daha az inĢa edilmesinin kira bedelini etkilemeyeceği, 

10 - Ġdaremize ait, 4620 ada 9 ve 10 numaralı parseller üzerine söz konusu yatırımın 

yapılabilmesi için gerekli imar tadilatının ticaret alanı imarı olarak değiĢtirilmesi Ģartı ile ihale 

yapılmasına ve olabilecek her türlü imar plan tadilatlarının, haritacılık faaliyetlerinin ifraz, tevhit, 

tescil, terkin ile ilgili bütün iĢ ve iĢlemler ile tapu kaydında ortaya çıkabilecek beyan ve Ģerhlerin 

kaldırılma iĢlemlerinin yüklenici tarafından yürütülmesi, 

11 - TaĢınmazın konum itibari ile dar gelirli halkın yaĢadığı bir bölgede bulunuyor olması 

ve bu nedenle taĢınmaz üzerinde kurulacak ticari tesise talebin ve beklentinin bu doğrultuda 

olması, taĢınmaz üzerinde bir imar tadilatı yapılacak olması ve bu nedenle yapılacak harcamaların 

fazla, inĢaat süresinin uzun tutulması gerekliliği, taĢınmazın 3. Derece arkeolojik sit alanı 

içerisinde olması nedeniyle yatırımı gerçekleĢtirecek olan yüklenicinin taĢınmaz üzerinde 

herhangi bir inĢaat çalıĢmasına baĢlamadan önce müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj 

kazısı gerçekleĢtirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı baĢkanının görüĢü ile 

birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararının alınması ve akabinde inĢaat 

iĢlerine baĢlaması gerekliliği, taĢınmazın bulunduğu mevkideki kira değerlerinin Ģehir merkezine 

göre daha düĢük olması ve taĢınmazın konumu itibariyle tesisin kar marjının belli bir seviyede 

kalacağı öngörüleri ile inĢaat süresince, 1. yıl aylık 1.000,00 TL + (ihale artıĢı), 2. Yıl aylık 

1.000,00 TL + (ihale artıĢı) kira bedeli alınmasına, emsal değerlere göre yapılacak olan tatbikat 

projelerindeki emsal inĢaat alanının imar tadilatı neticesinde değiĢmemesi durumunda iĢletme 

süresinin ilk yılı 10.000,00 TL + (ihale artıĢı) bedel üzerinden kira alınması, 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 8 Ağustos 2017 – Sayı : 30148 

 

12 - Müteakip yıllar için (4. Yıldan sözleĢme sonuna kadar) her yıl için bir önceki yılın 

aylık kira bedelinin ÜFE oranında arttırılması ile bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak 

alınması, 

13 - TaĢınmaz üzerine yapılacak olan inĢaatın inĢaat süresi olan 2 (proje+imar plan 

tadilatı ve inĢaat) yıldan önce bitmesi veya inĢaatın onaylı iĢ programında belirlenen sürede 

tamamlanmasının mümkün gözükmemesi halinde yüklenici tarafından ek süre verilmesi talep 

edildiği takdirde, idarenin uygun görüĢü ile inĢaatın tamamlanabilmesi için süre uzatımı verilmesi 

iĢletme süresinin baĢlangıcını ve kira miktarları ile ödeme planını etkilemeyeceğine, ayrıca inĢaat 

süresi uzatımı verilmesi nedeniyle sözleĢme süresinde bir değiĢiklik de yapılmayacağı, 

14 - Proje ve inĢaat süresi dahil olmak üzere kira akdi süresinin toplam 20 (yirmi) yıl 

olmasına, iĢletme süresi sonrasında (20. yıl sonunda) Ġdarenin günün Ģartlarına göre belirleyeceği 

aylık kira bedelinin iĢletmecinin kabul etmesi halinde kiracılık döneminin yeniden baĢlayacağına, 

aksi takdirde iĢletme süresi sonunda Ġdaremizce yapılan tebligat sonrasındaki 1 ay içerisinde 

tesisin çalıĢır ve bakımlı bir vaziyette, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmaksızın tümüyle 

Ġdaremize teslim edilmesi,  

15 - TaĢınmaz üzerinde yapılacak plan tadilat projeleri, yapılara ait her türlü projenin 

Ġdaremizin onayı dahilinde gerçekleĢtirilmesine ve uygulanmasına, yapıya ait tüm projelerin ve 

hesapların Ġdaremize sunulması, 

16 - SözleĢme tarihi olan yer teslim tarihinden itibaren yatırımın 2 yıl (24 ay) içerisinde 

bitirilerek tesisin faaliyete geçirilmesine, aksi takdirde kiralama sözleĢmesinin 10.8 Maddesinde 

belirtilen cezai süre ve tutarların uygulanması ġartlarıyla, yapım karĢılığı kiralama iĢi. 

Tahmin Edilen Bedel : 4.721.685,00 TL 

Geçici Teminat Miktarı :    141.650,55 TL 

Ġhale Dokümanlarının  

(Görüleceği ve Satın alınacağı) Adres :Vakıflar ġanlıurfa Bölge Müdürlüğü, Kamberiye 

Mah. Kadri eroğan Cad. No: 10 - 63200 

ġANLIURFA Kat: 6 (Sanat Eserleri ve Yapı 

ĠĢleri ġube Müdürlüğü)  

  Tlf.: (0414) - 317 0026 - 28 (Dahili: 7200) 

  e-mail: sanliurfa@vgm.gov.tr.-Ġnternet Adresi: 

www.vgm.gov.tr 

Ġhale Doküman Bedeli : 100,00.- TL 

Ġhalenin Yapılacağı Adres : Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kamberiye Mah. 

Kadri eroğan Cad. No: 10 - 63200 Kat: 6 (Sanat 

Eserleri ve Yapı ĠĢleri ġube Müdürlüğü) 

ġANLIURFA 

Ġhale Tarih ve Saati : 17.08.2017 - 14:30 

ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER; 

1 - Ġhale, yukarıda belirtilen yer-gün ve saatte toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda 

yapılacaktır. 
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2 - Ġstekli, ihale Ģartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacağı tekliflerini aynı 

Ģartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra 

numaralı alındılar karĢılığında ġanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ġhale Komisyonu 

BaĢkanlığına imza karĢılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

3 - Ġstekli; detayları Ģartnamesinde belirtilen aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında dıĢ zarf ile birlikte sunması gerekmektedir. 

a) ĠletiĢim Bilgi Formu: Türkiye‘de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, 

elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren Ģartname eki (Ek:1) örneğe uygun. 

b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi Odası Belgesi:  

b-1) Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya Ġlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge 

b-2) Tüzel kiĢi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif Vermeye yetkili olduğuna dair imza Beyannamesi veya imza sirküleri: Teklif 

vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli 

Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla 

Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c-1) Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c-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 veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Vekaletname: Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak 

vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli 

imza beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti 

e) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; ĠĢbu ilanda belirtilen (ġartname eki (Ek-2) 

örneğe uygun olarak alınmıĢ) tutarda geçici teminat mektubu veya ġanlıurfa Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünün Vakıfbank ġanlıurfa ġubesinde bulunan (TR160001500158007277825070) IBAN 

nolu hesabına dekontta iĢin adının açıkça yazılması suretiyle geçici teminat bedelinin yatırıldığına 

dair banka dekontu, 

f) Ortak GiriĢim Beyannamesi: Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde Ģartname eki 

(Ek:3) örneğe uygun Ortak GiriĢim Beyannamesi 

g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 10'u kadar kullanılmamıĢ nakit 

kredisi veya teminat kredisini gösterir Ģartname eki (Ek:4) örneğe uygun Banka Referans 

Mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -

ilk ilan günü dahil- düzenlenmiĢ olması gerekmektedir.) 
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h) Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait 

ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

- Ancak isteklinin iĢ yaptığına dair bu belgelerinin bulunmaması halinde, ihale 

Ģartnamesinin 27.Maddesi hükmünce, alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname (Ek-10 

örnek forma göre) verecektir. 

i) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden 

alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığı internet vergi dairesi 

adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. 

j) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu 

olmadığına dair, Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgenin 

aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece 

tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak 

Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca 

düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen 

belgeyi sunması, 

k) Ġhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; Ġhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair 

Ģartname eki (Ek:5) örneğine uygun Ġhalelerden Yasaklılık Durum Formu, 

l) Ġhale dokümanının satın alındığına dair 100,00 TL tutarında banka dekontu, 

m) Yer Görme Formu: Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğüne dair, Ģartname eki 

(Ek:6) örneğine uygun Yer Görme Formu, 

n) Teklif Mektubu; ġekli ve içeriği Ģartnamede belirtilen (ġartname eki (EK-7) örneğe 

uygun olarak hazırlanmıĢ) Teklif mektubunun bulunduğu (Ġç zarf)  

o) Ġstekli tarafından imzalanmıĢ/kaĢelenmiĢ ihale Ģartnamesi 

* Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (i) ve (j) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir.  

* Yukarıda sayılan belgeler dıĢ zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılarak en 

geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu baĢkanlığına verilmek zorundadır. 

4 - Nakit geçici teminat ile ihale dokümanı satın alınma tutarının ġanlıurfa Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünün Vakıfbank ġanlıurfa ġubesinde bulunan (TR160001500158007277825070) IBAN 

nolu hesabına dekontta iĢin adının açıkça yazılması suretiyle yatırılması gerekmektedir. 

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

6 - Bu iĢ için yapılmıĢ olan tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu damga vergisi ihale 

üzerinde kalan istekli tarafından sözleĢme yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

7 - Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 7180/1-1 
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ÖZEL AMAÇLI (SĠMĠTLĠK VE BAKLAVALIK - BÖREKLĠK) UN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 2.000 Çuval Özel Amaçlı (Simitlik ve 

Baklavalık - Böreklik) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 17.08.2017 PerĢembe günü saat 14.00‘da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 17.08.2017 PerĢembe günü saat 14.00‘a kadar Fabrikamız 

Ticaret Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

Tel: (0312) 397 33 65 - 66 Faks: (0312) 397 33 71 - 74 7187/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Yumurtalık Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/27 Esas, 2016/31 Esas, 2016/32 Esas, 

2016/41 Esas, 2016/47 Esas, 2016/48 Esas, 2016/49 Esas, 2016/75 Esas ve 2016/131 Esas sayılı 

dosyalarının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 7154/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Konya Ġli, Meram Ġlçesi, 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 924381 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen 37888 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1474 nolu Yapı 

Denetim Ġzin Belgesine sahip Hakbay Yapı Denetim Ltd. ġti., Hüseyin Albtekin HEVESLĠ ve 

Mustafa Tarık TAġ tarafından, Ankara 11. Ġdare Mahkemesinin 2017/1432 esasına kayden 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 14.06.2017 tarihli ve E.2017/1432-K.2017/1995 sayılı karar 

ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile Hakbay Yapı Denetim Ltd. ġti. ve kuruluĢ ortağı Hüseyin Albtekin HEVESLĠ 

(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17145, Oda Sicil No: 52628), kuruluĢ ortağı 

ve sorumlu denetim elemanı Mustafa Tarık TAġ (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 17131, Oda Sicil No: 52909) hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlemler 

01.08.2017 tarihli ve 18675 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 7162/1/1-1 

————— 

Konya Ġli, Meram Ġlçesi, 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 924381 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen Hakbay Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Gülay 

KANAT (Denetçi No: 17465, Oda Sicil No: 12682) tarafından, Ankara 11. Ġdare Mahkemesinin 

2017/1432 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 14.06.2017 tarihli ve E.2017/1432-

K.2017/1995 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 05.10.2016 tarihli ve 

29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gülay KANAT hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlem 

01.08.2017 tarihli ve 18777 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 7162/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 7181/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7207/1-1 



8 Ağustos 2017 – Sayı : 30148 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7202/1-1 
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Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğünden:  

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/138495 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı/Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ege Üniversitesi Uygulama ve 

AraĢtırma Hastanesi 
Ġl/Ġlçe Ġzmir/Bornova 

Adresi Ankara Caddesi No: 42 Tel-Faks 0 232 343 0663 - 0 232 373 0083 

Posta 

Kodu 
35100 E-Mail donersermaye@mail.ege.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Promed Tıbbı Malzeme San.Tic.A.ġ  

 

Adresi 

Karaman Çift.Yolu Cd. Eston Çamlı 

Evler Sitesi 76. Parsel No: 43-B D:1 

34752 Ġçerenköy AtaĢehir Ġstanbul 
 76 

Parsel Dağçamı Blk. 43/B D: 1 34752    

- Ġçerenköy   AtaĢehir/ Ġstanbul 

 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7330035909 

 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

ĠSTANBUL TĠCARET ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
190492 

 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

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. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/10628 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu

Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların

Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan

Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER

— Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği

— Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

GENELGELER

— Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2017/17 Sayılı

Başbakanlık Genelgesi

— Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi Başkanlığı ile İlgili

2017/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/08/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-103,

2017/ÖİB-K-104, 2017/ÖİB-K-105, 2017/ÖİB-K-106, 2017/ÖİB-K-107,

2017/ÖİB-K-108, 2017/ÖİB-K-109 Sayılı Kararları

KURUL KARARI

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/08/2017 Tarihli ve 7224 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


