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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
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      69471265-305-68814

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
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    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  12 Ekim 2017

     68244839-140.03-266-725
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                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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—————
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     68244839-140.03-263-722

BAŞBAKANLIĞA
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—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  12 Ekim 2017
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ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/521

17/10/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Abdulhamit GÜL
                Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/522

17/10/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Abdulhamit GÜL
                Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/377

17/10/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                            Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/474

17/10/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/488

17/10/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                           Ahmet Eşref FAKIBABA
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/489

17/10/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                           Ahmet Eşref FAKIBABA
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/518

17/10/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                               Nurettin CANİKLİ
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ

BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2013 tarihli ve 28771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Başkanlık görevine, Başkanlıkta görevli müfettişler arasından atama
yapılır. 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki öğrenim şartını haiz olmak kaydıyla
Bakanlıkların merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında denetim hizmetleri ile ilgili gö-
revlerde en az oniki yıl hizmeti bulunanlar ile Başbakanlık ve Bakanlıklarda mesleğe özel ya-
rışma sınavı ile girip en az üç yıllık yetişme döneminden sonra yapılan yeterlik sınavını kaza-
narak müfettiş ve denetçi olarak atananlardan asaleten Genel Müdürlük, dengi veya üstü gö-
revleri fiilen yapanlar arasından Başkanlığa atama yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Naklen atama
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavı

ile girilen ve üç yıllık yetişme dönemi sonunda yeterlik sınavında başarılı olanlar arasından
atama yapılan ve denetim elemanı kariyerine sahip kadrolarda bulunanlar veya daha önce bu
kadrolarda çalışmış olanlar arasından da durumlarına uyan müfettiş ve başmüfettiş kadrolarına
bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde naklen atama yapılabilir.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak atamalar için Bakanlıkça belirlenen şartlara göre
yapılan duyuru sonucu müracaat eden adaylar arasından Müsteşarın başkanlığında ve Rehberlik
ve Teftiş Başkanı ile birlikte beş kişiden oluşturulacak komisyon tarafından Bakanlığın görev
alanı ile ilgili konularda yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olma şartı aranır.

(3) Bu şekilde atananların mesleki kıdemleri, fiilen denetim elemanı olarak görev yap-
tıkları kurumdaki toplam kıdem hesaplanarak tespit edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/9/2013 28771

18 Ekim 2017 – Sayı : 30214                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KAYADAN OYMA YAPILARIN TASARIM, HESAP VE

YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; doğal kayaların oyulması suretiyle teşkil edi-

lecek yapıların, yeterli bir güvenlikle tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem, kural ve koşullara

dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, tüm kayaç türlerinde inşa edilecek kayadan

oyma yapılar ile taşıyıcı formu değiştirilecek veya performansı değerlendirilip güçlendirilecek

mevcut kayadan oyma yapılar için uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, kayadan oyma yaşam alanları ve kayadan oyma depolar

ile sınırlıdır. Doğal kayaların oyulması suretiyle inşa edilecek askeri tesis, nükleer santral, gaz

depolama tesisleri ve benzeri ile eğitim ve sağlık yapıları gibi gerek kullanım amacı, gerekse

yapım tekniği yönünden özellik arz eden yapılar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

(3) Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki kayadan oyma yapılarda uygulanacak koşul ve

kurallar, ilgili idareler tarafından ulusal ve uluslararası standartlar göz önünde tutularak saptanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 33 üncü

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Depo amaçlı kayadan oyma yapılar: Tohum, yaş sebze ve meyve ve benzeri depoları

ile çok amaçlı depoları,

c) Duvar: Kaya kütlesinden kazılmak suretiyle elde edilmiş olan ve ana kütle ile yatayda

en az bir yönde bağlantısı bulunacak şekilde süreklilik arz eden taşıyıcı elemanı,

ç) Hafriyat: Doğal kayaların oyulması suretiyle teşkil edilecek yeraltı yapılarında kazı

sonucunda çıkan malzemeyi,

d) Kaya kütle etüdü: Kayadan oyma yapıların yapılacağı alanda yer alan kayaçların

kaya kütle parametrelerinin belirlenmesi için gerekli analiz ve araştırmaları içeren etüdü,

e) Kaya kolon: Kaya kütlesinden kazılmak suretiyle elde edilmiş olan ve ana kütle ile

yatayda bağlantısı bulunmayan taşıyıcı elemanı,

f) Kayadan oyma yapı: Kaya kütlesinin oyulması suretiyle teşkil edilen ve ek yapı sis-

temine ihtiyaç duymadan kendi kendini taşıma kapasitesine sahip olan yapıları,

g) Örtü kalınlığı: Kayadan oyma yapının üzerinde bulunan kaya ve toprak katmanlarının

tümünü,
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ğ) Sağlam kaya: Bu Yönetmelikte bahsi geçen uygulama projeleri için seçilen kaya küt-

lesi sınıflama sisteminde tanımlanan kaya sınıfını ve/veya tek eksenli basınç dayanımı (σc) >50

MPa olan kayaları,

h) Tıbbi jeolojik rapor: Kayaç içerisinde yer alan, insan sağlığına zararlı mineral ve

uçucu organik maddelerin analizini içeren raporu,

ı) Yaşam alanı amaçlı kayadan oyma yapılar: Konut, otel, müze, lokanta, market, dük-

kân, atölye, ofis, ibadethane, çok amaçlı salon (düğün, nişan, kongre ve kültür merkezi, toplantı

salonu, müzikhol ve benzeri) gibi yapıları,

i) Zayıf kaya: Bu Yönetmelikte bahsi geçen uygulama projeleri için seçilen kaya kütlesi

sınıflama sisteminde tanımlanan kaya sınıfını ve/veya tek eksenli basınç dayanımı (σc) <5 MPa

olan kayaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayadan Oyma Yapılar İle İlgili Genel Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Kayadan oyma yapılar, statik/dinamik yükler altında yapısal hasar

görmeyecek ve ilave bir yapısal sisteme gerek olmaksızın stabilitesini koruyacak şekilde ta-

sarlanır. Kayadan oyma yapıların tasarımı; orta şiddetli depremlerde can güvenliğini sağlama,

yüksek şiddetli depremlerde ise göçük oluşmama ilkesine dayanır.

(2) Üçüncü Bölüme göre belirlenen Jeolojik Dayanım İndeksi değerinin 60’dan düşük

olduğu (GSI<60) yerlerde, kayadan oyma yapı yapılamaz.

(3) Kayadan oyma yapıların proje ve tasarımı; jeoloji, jeofizik, sondaj, arazi ve labora-

tuvar çalışmalarını içeren kaya kütle etüdü, kayadan oyma yapı tasarım ve analizi ile gerekmesi

durumunda güçlendirme olmak üzere üç aşamadan oluşur.

(4) Kazı yöntemi, statik proje sonucuna göre belirlenen kesitlere, mimari projeye, imar

durumuna, doğrultuya ve yüksekliğe göre makine ve/veya el ile yapılacak şekilde belirlenir.

(5) Kayadan oyma yapıların yapılacağı alanın; imar durumu veya kadastro haritası/ka-

dastro paftası ve mülkiyet sınırlarını gösteren imar durum belgesi temin edilir.

(6) Kayadan oyma yapıların dış cephelerinde yöreye özgü yerel malzemeler kullanılarak

çevre ile uyumlu olacak şekilde doğal görünüm korunur.

(7) Kayadan oyma yapıların duvar, kaya kolon, tavan ve tabanları taşıyıcılık açısından

bir zorunluluk bulunmuyorsa doğal yapılaşmayı korumak amacıyla kaya olarak bırakılır.

(8) Islak mekânların döşeme, duvar ve kaya kolonları ile diğer mahallerin döşemeleri,

kullanım amaçlarına uygun olarak ve doğal görünümü bozmayacak şekilde doğal veya yapay

taş, ahşap ve benzeri uygun malzemeler ile kaplanabilir.

(9) Kayadan oyma yapı imalatı sonucunda ortaya çıkacak hafriyatın depolanmasında,

18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Hafriyat

Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

(10) Kayadan oyma yapılar:

a) İş sağlığı ve güvenliği hususunda 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-

venliği Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan alt düzenleme hükümlerine,
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b) İnşası süresince yapılacak denetimlerinde; 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı De-

netimi Hakkında Kanun ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile bu Kanunlara da-

yanılarak çıkarılan alt düzenleme hükümlerine,

c) Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni işlemlerinde 3194 sayılı Kanun ile bu Kanuna da-

yanılarak çıkarılan alt düzenleme hükümlerine,

ç) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kap-

samına giren alanlarda anılan Kanun hükümlerine, diğer koruma statüsüne sahip alanlarda ise

ilgili Kurumların belirleyeceği usul ve esaslara,

d) Kullanılan teknik ve malzeme ile işçilik koşulları ve diğer hususlar bakımından ilgili

standartlar ve mevzuata,

tâbidir.

(11) Ruhsat alınmak suretiyle; yeni inşa edilen veya taşıyıcı formu değiştirilen veya

performansı değerlendirilip güçlendirilen kayadan oyma yapılarda; yapı kullanma iznini mü-

teakip bir yıl sonra ve onu takip eden en fazla üç yıl aralıklarla; yapının boyutlarında veya hac-

minde değişiklik oluşturacak herhangi bir tadilat yapılıp yapılmadığı ve yeni kırık, çatlak, sü-

reksizlik ve benzeri durumların oluşup oluşmadığı, yapı ruhsatını düzenlemeye yetkili idare

tarafından denetlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kaya Parametrelerinin Belirlenmesi

Arazi incelemeleri

MADDE 6 – (1) Kayadan oyma yapıların inşa edileceği alanın ve komşu parsellerin

yer altındaki ve yüzeyindeki mevcut yapılaşmalar tespit edilir.

(2) Kayadan oyma yapıların kullanım alanları, giriş tüneli ve bacaların konumları ma-

hallinde inceleme yapılmak suretiyle önceden belirlenir.

(3) Arazi incelemelerine başlanılmadan önce, proje sahasının ve çevresinin topoğrafik,

hidrolojik, jeolojik, hidrojeolojik, jeofizik ve geoteknik özellikleri ile ilgili varsa daha önce

yapılmış çalışmalar ile alanın jeomorfolojisi, bitki örtüsü ve yol durumu ve mevcut kayaçların

özelliklerine ilişkin bilgiler temin edilir.

(4) Proje sahasındaki ve çevresindeki bölgenin hangi kayaç grubuna (magmatik, meta-

morfik veya tortul) ait birimleri ihtiva ettiği 1/25000 ölçekli genel jeoloji haritalarından tespit

edilir.

(5) Bölgenin genel jeolojik birimleri tespit edildikten sonra, kayadan oyma yapının inşa

edileceği alana ait 1/5000 veya 1/1000 ölçekli haritalar üretilir. Bu haritalarda sahanın jeolojik

unsurlarının tümü gösterilir ve sahanın jeomorfolojik, jeodinamik ve hidrojeolojik durumları

ile sahadaki kayaçların fiziksel ve mekanik özellikleri ortaya konulur.

(6) Proje sahasındaki kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerinin tek bir haritada gös-

terilememesi halinde birden fazla harita yapılır, kesitler ve blok diyagramlar hazırlanır.

Yeraltı araştırmaları

MADDE 7 – (1) Kayadan oyma yapı için gerçekleştirilecek yeraltı araştırmaları; ka-

yadan oyma yapının tamamını, giriş tünelini ve baca kısımlarını kapsar. Araştırma sürecinde

izlenecek adımlar; arazide yapılacak mühendislik jeolojisi haritası, sondajlar, arazi ve labora-

tuvar deneyleri ile gerekli durumlarda jeofizik çalışmalarıdır.
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(2) Sondaj çalışmaları kayadan oyma yapıların inşa edileceği en alt seviyeyi en az 5 m

geçecek şekilde gerçekleştirilir ve hazırlanan sondaj logları jeolojik birimlerin düşey değişim-

lerini gösterir.

(3) Kayaçların litolojik ve yapısal özelliklerini belirlemek için açılan sondajlar, yatay,

düşey veya eğik olarak yapılabilir. Bu kapsamda açılan sondaj kuyusunun karotiyer çapı 47,6

mm’den az olamaz. Sondaj sayısı, kayadan oyma yapının formu göz önünde bulundurularak

projeyi temsil edecek şekilde planlanır. Kayadan oyma yapının izdüşüm alanına göre minimum

sondaj sayısını gösteren tablo Ek-1 ’de yer almakta olup, değişen jeolojik koşullara göre sondaj

sayıları artırılabilir.

(4) Yapılan sondajlar sonucunda hazırlanan sondaj (kuyu) logları kaya sınıflama siste-

mini tanımlamada kullanılacak yeterli bilgiyi içerir.

(5) Elde edilen bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiğinde uygun yerlerde

araştırma kuyusu ve yarmalar açılarak; ayrışma derinliği, bitkisel toprak kalınlığı saptanır.

(6) Sahadaki yapay ve doğal boşlukların durumu, yeraltı suyu, ayrışma ve ana kaya de-

rinliği hakkında bilgi literatürde ve standartlarda yer alan yöntemler kullanılarak belirlenir.

(7) Kaya tipleri ve yapısı, süreksizlik durumları, ayrışma durumu ve derinliği, heye-

lanlar, doğal zemin ve varsa dolgu malzemesinin kalınlığı ve özellikleri, hidrojeolojik durum

gibi özellikler elde edilerek bu veriler bütünlüğünde jeolojik özelliklerin kayadan oyma yapının

yapılması için uygun olup olmadığı ile ilgili ön değerlendirme yapılır.

Kayaçların özelliklerinin belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Kayaçların özelliklerinin tespiti ile ilgili araştırmalarda öncelikle; ka-

yaç tipi ve koşulları, süreksizlik özellikleri, zayıflık zonlarının konumu ve yönelimi, ayrışma

derinliği, yeraltı su durumu ve kayaçların permeabilite özellikleri tespit edilir.

(2) Bu özelliklerin belirlenmesinden sonra kaya dayanımı, kayanın deformasyon özel-

likleri, kayanın ve yer altı suyunun kimyasal özellikleri tespit edilir.

(3) Kayaçların sülfat içeriği, pH değerleri, sülfürik asit ve sülfür minerallerinin tespiti

yapılır. Sülfür minerallerinin mevcut olması durumunda alınması gereken tedbirler belirlenir.

(4) Süreksizlik yüzeyleri arasındaki dolgu malzemesinin mineralojik analizleri yapılır

ve varsa şişebilen minerallerin şişme potansiyelini ortaya koyacak deneyler yapılır.

Laboratuvar deneyleri ve kaya kütle sınıflaması

MADDE 9 – (1) Kayaların, su muhtevası, yoğunluk, birim hacim ağırlık, boşluk oranı,

ağırlıkça ve hacimce su emme gibi fiziksel özellikleri ile mekanik özellikleri (tek eksenli basınç

dayanımı, üç eksenli basınç dayanımı ve benzeri) arazi çalışmalarından elde edilen numuneler

üzerinde laboratuvar ortamında ilgili deneyler yapılarak tespit edilir.

(2) Kayaçların kurumaya ve ıslanmaya maruz kalması durumunda parçalanma ve za-

yıflamaya karşı göstereceği direnç belirlenir.

(3) Kayaçların dayanımlarına göre sınıflandırılması için gerekli deneyler; öncelikle

ilgili standartlara, yoksa literatürde yer alan genel kabul görmüş yöntemlere uygun olarak ya-

pılır.

(4) Kayadan oyma yapıların tasarımı için kaya kütle tanımlama çalışması yapılır. Kaya

Kütle Değerlendirmesi (RMR), Kaya Kütle Kalitesi (Q) ve Jeolojik Dayanım İndeksi (GSI)

kaya kütle sınıflama sistemleri veya literatürde genel kabul görmüş amaca uygun farklı kaya

kütlesi sınıflandırma sistemleri kullanılır.
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Kaya kütle etüdü düzenleme esasları

MADDE 10 – (1) Kayadan oyma yapılar için gerekli araştırma ihtiyacı ve kapsamı;

tasarımın boyutu, jeolojik yapının karmaşıklığı ve jeolojik model içerisindeki belirsizlikler gö-

zönünde bulundurularak projeden sorumlu mühendis tarafından belirlenir.

(2) Kayadan oyma yapılar tasarlanmadan önce kaya kütle etüdü düzenlenir. Yapı ala-

nında yüzeylenen kayaçların incelenmesi sonucunda insan sağlığını tehdit eden mineralojik

bileşimlere rastlanılması durumunda tıbbi jeolojik rapor hazırlanır.

(3) Kaya kütle etüdünde; sondaj ve varsa jeofizik ölçüm yerleri harita üzerinde göste-

rilir; boyut, şekil, yönelim (doğrultu), kaya destekleme özellikleri belirlenir; herhangi bir jeo-

lojik tehlike (kaya düşmesi, kaya kayması ve benzeri) olasılığına karşı mühendislik verileri te-

min edilir.

(4) Kaya kütle etüdü; yapılan arazi gözlemlerini, açılan sondaj/araştırma çukurlarına

ve varsa jeofizik çalışmalara ait verileri, arazi ve laboratuvar deneylerinin prosedürleri ile so-

nuçlarını içerir.

(5) Kaya kütle etüdünde, toplanan tüm veriler değerlendirilerek Jeolojik Dayanım İn-

deksi (GSI) değeri tespit edilir ve projenin uygulanıp uygulanamayacağına dair hüküm belir-

tilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki kaya kütle etüdü; 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin zemin ve temel etüt raporuna

ilişkin maddelerinde adı geçen disiplinlere mensup mühendislerce, mühendislik hizmetleri

esaslarına uygun olarak hazırlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tasarım ve Projeler

Tasarım esasları

MADDE 11 – (1) Kayadan oyma yapıların kat adedi, kat yükseklikleri, mekânların ha-

cim ve boyutları, kemer ve tonozların açıklık ve yükseklikleri, duvar ve kaya kolon gibi taşıyıcı

elemanların kesit ve ebatları, üst üste gelen iki hacim arasındaki en az kaya (döşeme) kalınlığı;

kaya kütle etüdüne, statik analiz ve hesaplara ve yapının kullanım amacına göre belirlenir.

(2) Kayadan oyma yapının birden çok katlı olması halinde düşey taşıyıcı elemanlar

planda üst üste gelecek şekilde Ek-2’de örneklendirildiği gibi tasarlanır.

(3) Çok katlı kayadan oyma yapılarda düşey taşıyıcı elemanların Ek-3’te gösterildiği

gibi planda üst üste çakışmaması durumunda, sürekliliği sağlanamayan yapı elemanı etkilerinin

güvenle aktarılabilmesini sağlayacak önlemler alınır ve hesapla gösterilir.

(4) Kayadan oyma yapıların dış mekâna cephesi olmayan hacimlerinde havalandırmayı

sağlayacak bacalar bölgenin doğal yapısını bozmayacak şekilde gruplandırılarak yerleştirilir

ve mümkün olan en az sayıda tutulur. Bacalara yabancı maddelerin dışarıdan girişini engelle-

yecek sistemler oluşturulur. Su baskını tehlikesini önlemek için yeraltı yapısının girişlerinde

ve baca çıkışlarında gerekli önlemler alınır.

(5) Çok katlı inşa edilmesi planlanan kayadan oyma yapılarda, önce üst kat daha sonra

alt kat kazısı yapılır.
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(6) Kayadan oyma yapılar için örtü kaya kalınlığı; kayadan oyma yapının tavanında

oluşan normal gerilmelerin yan duvarlara aktarılmasını sağlayacak ve kendi kendini taşıyabi-

lecek kalınlıkta tasarlanır.

(7) Depo amaçlı kayadan oyma yapıların tavanı kemer şeklinde açılır, köşeli boşluk-

lardan kaçınılır.

(8) Kayadan oyma yapılarda, yapının doğal görünümünü bozmamak ve esas işlevini

aksatmamak kaydıyla; duş, wc, giyinme-soyunma odası, bekçi odası gibi ihtiyaç duyulan yığ-

ma, ahşap, pvc ve benzeri eklentilere izin verilir.

(9) Yapılacak kayadan oyma yapıya ait analizler sonucunda belirlenen duvar kalınlığına

göre, kayadan oyma yapıların yer altında komşu parsel ile arasındaki yatay mesafe, en az duvar

kalınlığının bir buçuk katı olarak belirlenir. Bırakılması gereken minimum yatay mesafe 3 met-

reden az olamaz.

Yapısal esaslar

MADDE 12 – (1) Depo amaçlı kayadan oyma yapıların yapısal esasları şunlardır:

a) Depo amaçlı kayadan oyma yapılar için minimum örtü kaya kalınlığı kayadan oyma

yapı genişliğinin (açıklığın) yarısından az olamaz. Zayıf kayada ise minimum örtü kaya kalın-

lığın en az 5 metre olması gerekir.

b) Depo amaçlı kayadan oyma yapılarda kemer yükseklikleri Ek-4’te gösterildiği üzere;

örtü kalınlığının 30 m’ye kadar olduğu kısımlarda açıklığın en az 1/7 oranında, örtü kalınlığının

30 m ve üzeri olduğu kısımlarda açıklığın en az 1/5’i oranında kazılır.

c) Depo amaçlı kayadan oyma yapılardaki localar arasında bırakılan duvarların kalınlığı,

öncelikle kaya kalitesine, süreksizliklerin yönelimine, kayadan oyma yapının genişliğine, yük-

sekliğine ve duvarlar arasında oluşturulan açıklıklara bağlı olarak belirlenir. Localar arasında

bırakılacak en düşük duvar kalınlığı toplam örtü kalınlığına ve kayaç türüne göre ilişkilendiri-

lerek Ek-5’teki tabloya uygun olacak şekilde tasarlanır.

ç) Zayıf kayalarda açılacak kayadan oyma yapılar en fazla iki kat olacak şekilde tasar-

lanır. Katlar arasında en az 10 m döşeme kalınlığı bırakılır.

d) Zayıf kayalar dışındaki kayalarda, Ek-2’de örneklendirildiği üzere katlar arası mesafe

(döşeme kalınlığı), en büyük açıklıktan ya da birbirine düşeyde komşu kayadan oyma yapıların

yüksekliklerinden daha az olamaz.

e) Zayıf kayalarda 100 m örtü kalınlığından daha fazla derinlikte kayadan oyma yapı

açılamaz.

(2) Yaşam alanı amaçlı kayadan oyma yapıların yapısal esasları şunlardır:

a) Ek-6’da görüleceği üzere kayadan oyma yaşam alanlarında dikdörtgen kesitli kaya

kolonların en küçük boyutu 40 cm’den ve enkesit alanı 2000 cm2’den daha az olamaz. Dairesel

kaya kolonların çapı en az 50 cm olacak şekilde tasarlanır.

b) Kayadan oyma yaşam alanlarında duvar kalınlığı en az 50 cm olarak Ek-7’deki gibi

düzenlenir.

c) Kayadan oyma yaşam alanlarında döşeme kalınlığı 50 cm’den az olmayacak şekilde

tasarlanır ve analiz ile yeterli olduğu gösterilir.
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Taşıyıcı sistemin analizi ve hesap kuralları

MADDE 13 – (1) Üçüncü Bölümde yer alan kaya kütle etüdünde belirlenen tek eksenli

basınç dayanımı (σc), tek eksenli çekme dayanımı (σt), elastisite modülü (E), eğilme dayanımı

(σa), kohezyon (c), içsel sürtünme açısı (ɸ), poisson oranı (v) ve fiziksel parametreleri meta-

morfik, sedimanter ve magmatik kayalar için Ek-8’de verilen katsayılar ile çarpılarak kaya

kütle özelliklerine dönüştürülür.

(2) Kayadan oyma yapıların tasarımında amaç, kaya dayanımının aşılmaması ve kayada

meydana gelen yer değiştirmelerin izin verilebilir sınırlar altında kalmasının sağlanmasıdır.

Kayadan oyma yapı tasarımında aşağıdaki genel ilkelere uyulur:

a) Deprem yükleri ile düşey yüklerin ortak etkileri altında kaya bünyesinde ve diğer

elemanlarında oluşacak iç kuvvet, yer değiştirme ve şekil değiştirmeler hesaplanır.

b) Kayadan oyma yapının açılacağı alanın sayısal modellemeleri kaya kütle özellikle-

rine ait parametreler kullanılarak yapılır.

(3) Kayadan oyma yapılarda kaya kolonların bulunması tercih edilmemekle birlikte,

zorunlu hallerde kaya kolonların oluşturulmasına, gerekli analizlerin yapılması durumunda izin

verilir. Analizlerde narinlik etkisi göz önünde bulundurulur. Gerilme analizi yapılırken duvar-

daki kapı, pencere ve benzeri boşluk enkesitleri kadar azaltılmış duvar enkesit alanı kullanılır.

(4) Yapı enkesitinde oluşması muhtemel ovalleşme şeklindeki deformasyonların değer-

lendirilmesi için kaya ortamı, ayrık analiz yöntemleri (sonlu elemanlar veya sonlu farklar) ile

analiz edilecek şekilde iki veya üç boyutlu olarak modellenecek ve gerilme analizi yapılabil-

mesine olanak sağlayan zemin bünye modelleri kullanılır. Sonlu kaya modelinin dış çevresi

boyunca, uygun olarak seçilmiş geçirgen sınırlar kullanılır. Geçirgen sınırların kazılacak kı-

sımlara yatay uzaklığı, her iki doğrultuda ve her iki tarafta ayrı ayrı olmak üzere, kazı genişli-

ğinin iki katından daha az olmaz. Kaya ortamının davranışı, deneysel verilerle uyumlu modeller

kullanılarak göz önüne alınır.

(5) Kayadan oyma yapıların tasarımı 50 yılda aşılma olasılığı %10 (tekrarlanma peri-

yodu 475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyine karşılık gelen en büyük yer ivmesi (PGA)

dikkate alınarak yapılır. Yapının açılacağı kayanın jeolojik dayanım indeks (GSI) değerinin

70’ten fazla olması halinde, PGA değeri 0.10g’den az olan alanlarda; deprem etkisinin olmadığı

kabul edilebilir.

(6) Gerilme analizlerinde güvenlik katsayısı statik durumda 1.50, depremli durumunda

1.30 olarak alınır.

(7) Kayadan oyma yapılara etki edebilecek diğer yükler TS 498 Yapı Elemanlarının

Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değeri standardında belirtilen şekilde alınır.

Güçlendirme

MADDE 14 – (1) Kaya kütle etüdünde öngörülmeyen ancak yapım aşamasında tespit

edilebilen veya mevcut yapıda zamanla meydana gelen veya mevcut yapıların performansının

değerlendirilmesi neticesi belirlenebilen ve yapının kullanımı süresince can ve mal güvenliğini

tehdit eder nitelikte olması muhtemel yapısal bozuklukların giderilmesi için güçlendirme ya-

pılır. Güçlendirme imalatları doğal özellikleri ve görünümü bozmayacak şekilde tasarlanacak

ve yapılır.
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(2) Güçlendirme imalatları; kaya saplaması, püskürtme beton, mevcut kayadan kesile-

rek elde edilecek bloklar, mevcut kazı artığından bağlayıcı harç ile oluşturulacak bloklar ve

ahşap veya çelik esaslı çerçeveler ile yapılır.

(3) Kaya saplamaları süreksizlik içeren bölgelerde tavan ve duvar güçlendirmesi için

kullanılır.

(4) Püskürtme beton uygulamasında en az C20 beton sınıfı kullanılır.

(5) Mevcut kayadan kesilerek elde edilecek veya kazı artığından oluşturulacak bloklarla

örülecek duvarlarda bağlayıcı harçta NHL 3,5 hidrolik kireç sınıfı kullanılır.

(6) Tavan veya katlar arası döşemelerin taşıma gücünü arttırmak amacıyla, doğal kayaç

türü ile yapılan kemer veya tonoz elemanlar, ahşap veya çelik çerçeveler kullanılır.

(7) Kaya kolonların ve duvarların taşıma gücü veya kesit alanı arttırılırken, doğal kayaç

türü ile yapılacak olan sargının veya ilave duvarın narinlik kontrolü yapılır.

(8) Taşıma gücü veya kesit alanı arttırılan yapı elemanı bu Bölümde belirtilen kesit bo-

yutlarından az olamaz.

(9) Sargı veya ilave duvar, Ek-9’da gösterilen formül ile hesaplanan kesit alanından az

olmamak koşulu ile en az 20 cm kalınlığında olmalıdır.

(10) Yapılan sargı veya ilave duvar, en az iki yüzeyi kaplamalıdır.

(11) Sargının veya ilave duvarın mevcut yapı elemanı yüzeyiyle tam teması için ara

yüzey hidrolik kireç harcı ile doldurulur.

(12) İhtiyaç duyulması halinde bu maddede anılanların dışında literatürde kabul gören

güçlendirme yöntemleri kullanılır.

Mimari proje

MADDE 15 – (1) Vaziyet planı, kat planları, en az iki adet kesit ve yeterli sayıda gö-

rünüş, gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detaylarını içeren projeler ve yangın tahliye pro-

jeleri ile yerleşme ve yapının özelliğine göre yapı ruhsatını düzenlemeye yetkili idarece iste-

necek peyzaj projelerinden meydana gelen mimari projeler, mimarlarca hazırlanır ve bu pro-

jelere uygun olarak gerekli imalatlar yapılır.

(2) Mimari uygulama projesinde:

a) İmar durumu veya kadastro bilgisi, yön bilgisi, arsa sınırları, parsel numarası, yollar

ve kotlar belirtilir.

b) Vaziyet planı 1/200 ölçeğinde çizilir. Yön, arsa sınırları, girişler, yollar, kotlar, mevcut

yapılaşma, havalandırma bacaları, yapının yatay izdüşümünde kapladığı alan ile yapının toplam

inşaat alanı ve parsel içinde kazı artığının depolanması öngörülüyorsa depolama alanları be-

lirtilir. Ayrıca tüm kademelendirmeler ile kayanın yüksekliğini, sağlam kaya tabakasının ve

toprak örtüsünün kalınlıklarını gösteren 1/200 ölçeğinde kesit ile desteklenir.

c) Projeler ve kat planları 1/50 ölçeğinde çizilir. Kayadan oyma yapılarda giriş, mekân

boyutları, havalandırma bacaları, kaya kolon ve duvar ebatları ile komşu parsellere olan me-

safeler belirtilir, detaylı ölçülendirme yapılır. Her bir mekân numaralandırılır. Kayadan oyma

yapılarda bulunan bütün hacimlerin planları çizilir. Proje ve kat planlarında, mahal numaraları,

mahal isimleri, ölçülendirme, pencere-kapı açılış yönleri, merdiven çıkış yönleri, kotlar ve mal-

zeme açılımları ve kesit yerleri belirtilir.
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ç) Kesitler 1/50 ölçekte ve en az iki aks olacak şekilde çizilir. Kesitlerde galeri, loca,

kaya kolon ve duvar boyutları ve üst üste gelen hacimler arasındaki döşeme kalınlıkları belir-

tilir. Kesitlerden en az bir tanesi havalandırma bacalarından ve girişten geçmeli, planlara uygun

olarak mahal numaraları ve isimleri belirtmeli, duvar, kaya kolon ve döşeme malzeme açılımları

gösterilir.

d) Görünüşler kayadan oyma yapının dış mekânla ilişkisi olan bütün cephelerini içerir

ve 1/50 ölçekli olarak çizilir.

e) Detay paftaları 1/20 ölçekli olarak çizilir ve projeye eklenir. Detayların alındığı nok-

talar, plan ve/veya kesit üzerinde belirtilir.

f) Mahal listesi hazırlanır ve projeyle birlikte teslim edilir.

Yapı aplikasyon projesi

MADDE 16 – (1) Parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre

yapının araziye aplikasyonunu sağlamak amacıyla, projesinde belirlenen yapı yaklaşma me-

safelerinin, yapı projelerine göre köşe koordinatlarının ve röper noktalarının ülke koordinat

sistemine uygun gösterildiği yapı aplikasyon projesi harita mühendislerince hazırlanır ve bu

projelere uygun olarak gerekli imalatlar yapılır.

Statik proje

MADDE 17 – (1) Mimari projeye ve kaya kütle etüdü raporuna uygun olarak hazırla-

nan, yapının taşıyıcı sisteminin analiz ve hesapları ile kat planlarını, bunların kesitlerini ve de-

taylarını gösteren statik proje inşaat mühendislerince hazırlanır ve bu projelere uygun olarak

gerekli imalatlar yapılır.

Mekanik tesisat projesi

MADDE 18 – (1) Kayadan oyma yapılarda gerekmesi halinde yapının nitelik, kulla-

nılma amacı, yapı hacmi, yaşayacak ve çalışan kişi sayısı, depolanan ürünün ve malzemenin

cinsi gibi ölçütler göz önünde bulundurularak, ihtiyaç duyulan mekanik ve yangın tesisatı pro-

jesi makine mühendislerince hazırlanır ve bu projelere uygun olarak gerekli imalatlar yapılır.

(2) Yapılacak proje ve imalatlar, ilgili standart ve yürürlükteki mevzuata tâbidir.

(3) Atık suların ve zeminde toplanması muhtemel yeraltı veya yağmur suları ile drenaj

sularının bir toplama havuzuna yönlendirilmesi ve kayadan oyma yapı alanı dışına çıkarılmak

suretiyle tahliye edilmesi esastır.

Elektrik tesisat projesi

MADDE 19 – (1) Kayadan oyma yapılarda; kayadan oyma yapının nitelik, kullanılma

amacı, yapı hacmi, yaşayan ve çalışan kişi sayısı, ihtiyaç duyulan güç gibi ölçütler göz önünde

bulundurularak, kuvvetli ve zayıf akıma ilişkin elektrik tesisatı ile yangın tesisatı projesi elektrik

mühendisleri veya elektrik-elektronik mühendislerince hazırlanır. İmar mevzuatı gereği ya da

ihtiyaca binaen kayadan oyma yapılarında yapılacak asansör projesi makine mühendisleri ile

elektrik mühendisleri veya elektrik-elektronik mühendislerince birlikte hazırlanır ve bu projeye

uygun olarak gerekli imalatlar yapılır. Projede tesisat için kullanılacak tüm malzemeler detaylı

olarak belirtilir.

(2) Elektrik tesisatında kullanılacak olan tüm ekipmanlar su tutmayacak biçimde, neme

dayanıklı, ıslak zeminlere uygun ve su damlalarına karşı korunmuş tipte seçilir. Kablo ve pano

tesisatlarının kıvılcım güvenlikli olması esastır.
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(3) Meydana gelebilecek kazaları önlemek ve/veya tahliyeleri kolaylaştırmak amacıyla,

tesislerde çıkışı gösteren levhalar ile elektrik kaza ve tehlikelerine karşı uyaran ve cihazların

nasıl kullanılacağını gösteren yazılı işletme yönerge ve işaretleri bulunur. Bu yönerge ve işa-

retler, her durumda görünür şekilde olur ve gerekiyorsa aydınlatılır.

(4) Elektrik işletme araçlarının gerilim altında bulunan bütün devreleri boyunca yalıtımı

yapılır veya doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunaklı olarak düzenlenir. Herhangi bir

elektrik kaçağı tehlikesi durumunda can, mal ve ekonomik kayıp risklerinin oluşmasını engel-

lemek amacıyla elektrik tesisatının ilgili bölümleri topraklanır. Bu işlem, ilgili yönetmelik ve

mevzuatlara tâbidir.

(5) Tesisat girişine, sistemde meydana gelecek kaçak akımları tespit edip devreyi kes-

mek üzere kaçak akım koruma rölesi konulur.

(6) Tesisat üç fazlı ise, eşzamanlılık da dikkate alınarak, projede fazların eşit yüklen-

mesine dikkat edilir ve kompanzasyon yapılır.

(7) Yapılacak proje ve imalatlar, ilgili standart ve yürürlükteki mevzuata tâbidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

MADDE 20 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı ruhsatı düzenlenen

yapılar için bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Mevcut başvurular ve yapılar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin diğer maddelerinin yürürlüğe girdiği ta-

rihten önceki yapı ruhsatı başvuruları; fen ve sanat kaidelerine ve ilgili mevzuata uygun olmak

kaydıyla, bu Yönetmeliğin diğer maddeleri yürürlüğe girene kadar sonuçlandırılır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa edilmiş yapılara; fen ve sanat kai-

delerine ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, herhangi bir idari yaptırım uygulanmaksızın,

bu Yönetmeliğin diğer maddeleri yürürlüğe girene kadar yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni

düzenlenir.

(3) Bu Yönetmeliğin diğer maddelerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce; ilgili idare

meclisince uygulama imar planına dair karar alınmış ve kültür ve turizm koruma ve gelişim

bölgelerinde inşa edilmiş yapılara; fen ve sanat kaidelerine ve ilgili mevzuata uygun olmak

kaydıyla, bu Yönetmelik hükümleri aranmadan ve herhangi bir idari yaptırım uygulanmaksızın

uygulama imar planı onayını müteakip üç ay içerisinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni dü-

zenlenir.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) Geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeler 1/1/2018 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ LİSANS VE ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bün-

yesinde Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında yürütülen lisans ve ön lisans düzeyindeki eği-
tim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde

kurulan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında yürütülen lisans ve ön lisans düzeyindeki eğitim
ve öğretim programları ile sürelerini, öğrencilerin sınavları ve değerlendirme esasları ile başarı
durumlarını, stajlarını, öğrenci ve öğretim elemanlarının izinlerini, dikey geçiş esaslarını, öğ-
renciliğin sona ermesi, ayrılma, mezuniyet ve diploma işlemlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,

Görev ve Yetkileri Kanununun 13/A maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,
b) Akademik Genel Not Ortalaması (AGNO): Öğrencilerin Fakülte ve Meslek Yüksek-

okulunda almış oldukları tüm program derslerinden hesaplanan ağırlıklı not ortalamasını,
c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European

Credit Transfer System-ECTS)’ni,
ç) Başkan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,
d) Başkanlık: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını (JSGA Başkanlı-

ğını),
e) Birim: Akademiye bağlı Fakülte ve Meslek Yüksekokulunu,
f) Dekan: Fakülte Dekanını,
g) En az bir yarıyılı kapsayan uygulamalı dersler: İç güvenlik yönetimi dersi gibi en az

bir yarıyılı kapsayan uygulamalı dersleri,
ğ) Erasmus+ Programı: Yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademis-

yenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim ka-
zanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesini,

h) Erasmus+ öğrencisi: Erasmus+ Programı’na kabul edilen öğrenciyi,
ı) Fakülte: Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesini,
i) İlgili Kurul: Fakültelerde Fakülte Kurulunu, Meslek Yüksekokullarında Meslek Yük-

sekokulu Kurulunu,
j) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulunu, Meslek Yüksekokul-

larında Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
k) Katsayı: Katsayılı derslerin ağırlık değerini,
l) Katsayılı ders: Beden eğitimi, kolluk müdahale teknikleri, balistik/atış eğitimi veya

öğrencilerin fiziki ve mesleki yeteneklerini geliştirmeye yönelik dersleri,
m) Kredili ders: Öğrencilerin bilgi ve analiz düzeylerini ölçen, teorik ve/veya uygula-

malı olarak işlenen ve bir değerlendirme sistemine göre değerlendirilen AKTS değerine sahip
akademik program derslerini,
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n) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az 8 yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğretimi,
o) Meslek Yüksekokulu: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine bağlı Meslek Yük-

sekokullarını,
ö) Modül: Katsayılı dersler, meslek uygulamaları ve atış tatbikat eğitiminin birbirleriyle

bütünlük gösteren alt konularından oluşan genel konu gruplarını,
p) Mutlak değerlendirme sistemi: Bir öğrencinin başarısını, öğrencinin ait olduğu grup-

taki diğer öğrencilerin başarısına göre değil, her bir öğrencinin notunu bağımsız olarak, belirli
mutlak standartlara göre ölçen değerlendirme sistemini,

r) Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliği: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğ-
renci Ödül ve Disiplin Yönetmeliğini,

s) Ön koşul dersi: Bir derse kayıt yaptırabilmek için başarılmış olması koşulu aranan
dersi,

ş) Ön koşullu ders: Kayıt yaptırılması bir önceki yarıyıl/yıllarda yer alan ön koşul ders-
ler ile uygulamaların başarılmasına bağlı olan dersi,

t) Ön lisans: Ortaöğretime dayalı en az 4 yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğre-
timi,

u) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Senatosunu,
ü) Şartlı geçer not: DC (Zayıf-Orta) ve DD (Zayıf) harf notlarını,
v) Ulusal kredi: Teorik ve uygulamalı ders saatlerine göre hesaplanan krediyi,
y) Uzaktan eğitim: Akademide, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin verimli ve etkin bir

şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla,  iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak yürü-
tülen ve yüz yüze olmayan eğitimi,

z) Yaz eğitim ve öğretimi: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uyula-
rak mevzuat hükümleri çerçevesinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yaz
aylarında yapılan en fazla (8) hafta süreli akademik eğitim ve öğretimi dönemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Öğretim Dili
MADDE 5 – (1) Fakülte ve Meslek Yüksekokulunda öğretim dili Türkçedir.
(2) İlgili kurulların ve Senatonun önerisi Yükseköğretim Kurulu kararı ile kısmen ya-

bancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.
Yabancı dil eğitimi
MADDE 6 – (1) Yabancı dil eğitimi; ilgili birim ve kurulların önerisi ile Senato tara-

fından yapılacak düzenlemeye göre yürütülür.
Hazırlık sınıfı
MADDE 7 – (1) Akademinin yabancı dil hazırlık eğitimi; 1 yıl süreli yabancı dil ha-

zırlık sınıflarını ve Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlarda uluslararası öğrencilerin Türk-
çe hazırlık sınıflarını kapsar.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfında yabancı dil eğitim-öğretiminin esaslarına ilişkin hu-
suslar 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yabancı Dil
Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile belirlenir.

Eğitim-öğretim esasları, şekli, süresi, kapsamı ve türleri
MADDE 8 – (1) Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve ders dışı zamanlarda öğrencilere

mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.
(2) Eğitim-öğretimin kapsamı;  sınıflarda, laboratuvarlarda, tatbikat ve eğitim merkez-

lerinde, seçilmiş birlik, tesis ve araziler ile denizde icra edilen, ilgili akademik program ile
program ve dersin özelliğine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışması, bi-
tirme ödevi ve projesi, ödev çalışması, staj, atış ve tatbikat eğitimi, meslek uygulamaları, in-
celeme gezileri, araştırma, seminer, pratik çalışma, atölye ve benzeri gibi öğretme-öğrenme
etkinliklerinden oluşur.
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(3) Bazı dersler uzaktan eğitim modeli ile verilebilir. Uzaktan eğitim modelinin esasları,
ilgili kurulların ve Senatonun önerisi Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Uygulamalı derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, ilgili kurullar tarafından karar-
laştırılır ve Senato tarafından onaylanır. Bu dersler Akademi Başkanlığı dışında da yapılabilir.

(5) Lisans ve ön lisans programlarında yer alacak derslerin zorunlu, seçmeli, ön koşullu
ve ön koşul dersleri oldukları, saatleri, derslerin AKTS kredileri ve not aralıkları ulusal ve ulus-
lararası kurumlardaki standartlar dikkate alınarak ilgili kurullar tarafından belirlenir ve Sena-
tonun onayı ile yürürlüğe girer.

(6) Staj, atış ve tatbikat eğitimi, meslek uygulamaları, bitirme projesi, tez gibi eğitim-
öğretim etkinliklerine ilişkin ilkeler ve bu tür etkinliklerin değerlendirilmesine ilişkin esaslar
ilgili kurulların teklifi ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(7) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda umulan konu-
larda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer etkinlikler düzenlenir.

(8) Öğrenciler, Fakülte ve Meslek Yüksekokulları bünyesinde ücretsiz iaşe edilir, yatı-
rılır, sağlık giderleri ve ilgili mevzuatlarla belirlenen diğer ihtiyaçları devlet tarafından karşı-
lanır.

(9) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında, lise ve dengi okulları bitiren Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrenciler için lisans ve ön lisans eğitimi yapılır.

(10) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim ders geçme esasına dayalıdır
ve kredili sisteme göre yürütülür. Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan öğre-
nim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, diploma programına ilişkin derslerin ilk alındığı
dönemden başlamak üzere, dört (4) yıllık lisans programları için sekiz (8) yarıyıl; iki (2) yıllık
ön lisans programları için dört (4) yarıyıldır.

(11) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, Fakülte eğitim ve öğretimini on (10) yarı-
yılda, Meslek Yüksekokullarını ise altı (6) yarıyılda; sağlık sebepleri dâhil, Fakülte eğitim ve
öğretimini on iki (12) yarıyılda, Meslek Yüksekokullarını ise  sekiz (8) yarıyılda bitirmeleri
zorunludur. Bu süreler içerisinde bitiremeyenlerin/bitiremeyeceği kesinleşenlerin Fakülte ve/ve-
ya Meslek Yüksekokullarından ilişikleri kesilir.

Öğrenci işleri
MADDE 9 – (1) Fakülte ve Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim görmeye hak ka-

zanan öğrencilerin kesin kayıtlarından itibaren mezun olana kadar eğitim-öğretim süreçleri
içerisinde yer alan tüm işlemler akademinin ilgili birimleri ile Fakülte ve Meslek Yüksekokul-
ları tarafından ilgili mevzuat ve düzenlemelere göre yürütülür.

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim
MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir

ve güz, bahar ve yaz dönemlerinden oluşur.
(2) Bir yarıyıl 14, bir yıl 28 akademik ders haftasından oluşur. Sınav haftaları bu sürenin

dışındadır. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Ayrıca,
yaz döneminde ders süresi ve bunu takip eden bir (1) haftalık sınav süresi olmak üzere en çok
sekiz (8) haftalık eğitim-öğretim düzenlenebilir. Yaz dönemi açılıp açılmayacağı ve hangi ders-
lerin açılacağı, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Yıllık eğitim-öğretim programı ve takvimi ilgili kurulların önerisiyle Senato tara-
fından incelenerek karara bağlanır.

(4) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programı
ve takvimi ilgili kurulların önerileri ile en geç mayıs ayı içinde Senato tarafından değerlendi-
rilerek Akademi Yönetim Kuruluna sunulur.

(5) Gerekli görülen hallerde, ilgili yönetim kurulu kararıyla milli ve dini bayramlar dı-
şında Cumartesi, Pazar günleri ve/veya diğer günler ders ve/veya mesai saatleri dışında kalan
saatlerde de ders ve/veya sınav yapılabilir.
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Derslerin kredi değeri ve süresi
MADDE 11 – (1) Her dersin kredisi eğitim-öğretim programında belirtilir.
(2) Dersler, derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri, AKTS’ye karşılık gelen kredi

değerleri ile yarıyıllara göre dağılımı, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Derslerin kredileri, öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredileridir.

(3) Ulusal kredinin hesaplanmasında; teorik derslere o dersin haftalık ders saati sayısı
kadar, uygulamalı derslere ise o dersin haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir. Uygula-
malı ve teorik dersin kredisi; o dersin haftalık uygulama saatinin yarısıyla, teorik saatinin top-
lanmasından elde edilir.

(4) Eğitim ve öğretim programında; her yılda/yarıyılda okutulacak dersler ile bu ders-
lerin; zorunlu veya seçmeli oldukları, teorik ders saati, uygulamalı ders saati, ulusal kredisi,
AKTS kredisi ve eğer var ise ön koşul/ön koşullu oldukları derslerin bilgileri yer alır. Ayrıca;
bu derslerin AKTS kredilerinin toplamı her dönem için en az 30 kredi olmak zorundadır.

(5) Bir eğitim-öğretim yılında lisans ve ön lisans programları için derslerin yıllık kredi
toplamı en az (60) AKTS’dir. Eğitim-öğretim süresi iki yıl olan programlarda en az (120)
AKTS, dört yıl olan programlarda en az (240) AKTS olacak şekilde belirlenir.

(6) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi en az 40 dakikadır. Haftalık
ders çizelgeleri, dersler arasında en az 10 dakika bırakılacak şekilde düzenlenir. Bu süreler, lü-
zum görülmesi üzerine Senato kararı ile değiştirilebilir. Blok işlenen derslerde dinlenme araları
birleştirilerek verilebilir.

Eğitim ve öğretim programı
MADDE 12 – (1) Eğitim ve öğretim programı, ilgili diploma programına yeni kayıt

yaptıran öğrencinin öğretim süresi boyunca alması gereken derslerin ve diğer eğitim faaliyet-
lerinin toplamıdır. Eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi ve güncellenmesi usulleri
Senato tarafından düzenlenir.

(2) Eğitim ve öğretim programları, ilgili kurullar tarafından her yıl mayıs ayına kadar
belirlenir ve Senatonun onayından sonra kesinleşir. Ancak, eğitim ve öğretim ile ilgili geliş-
meler nedeniyle öğretim programlarında Senato kararıyla zorunlu değişiklikler yapılabilir.

Dersler
MADDE 13 – (1) Dersler; zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.
(2) Zorunlu dersler, öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu;  ortak

zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil; seçmeli dersler, öğrencinin kayıt
yaptırdığı programda yer alan, öğrencinin seçimine bağlı derslerdir.

(3) Ancak seçmeli dersler;
a) Meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür, ge-

nel yetenek veya farklı ilgi alanlarından dersler de olabilir.
b) Bir bölümdeki öğrencilerin tümünün seçebileceği gibi Fakülte ve Meslek Yüksek-

okulları öğrencilerinin tümünün seçebileceği seçmeli dersler de olabilir.
Ders alma ve ders geçme esasları
MADDE 14 – (1) Birinci sınıf öğrencisi, kayıtlı olduğu programdaki bütün dersleri al-

makla yükümlüdür.
(2) Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın

öğretim programında yer alan derslerdir.
(3) Birinci yılın sonundan itibaren ve sonraki yıllarda AGNO’su 1,80’in altında kalan

öğrenci; öncelikle en alt yarıyıldan başlamak üzere alt yarıyıllardaki notu FF, YZ veya DZ olan
dersleri alır, isteğe bağlı olarak şartlı geçer notu aldığı dersleri de alabilir. Öğrencinin en alt
yarıyıldan başlayarak almak zorunda olduğu FF, YZ veya DZ olan dersler ile isteğe bağlı olarak
aldığı şartlı geçer notu olan derslerinin toplam kredisi (30) AKTS’nin altında kalması hâlinde,
öğrenci içinde bulunduğu yarıyılda (30) AKTS’yi geçmeyecek kadar yeni ders alabilir.
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(4) Birinci yılın sonundan itibaren ve sonraki yıllarda AGNO’su 1,80 ve üstünde olan
öğrenci; öncelikle en alt yarıyıldan başlamak üzere alt yarıyıllarda notu FF, YZ veya DZ olan
dersleri alır, isteğe bağlı olarak şartlı geçer notu aldığı dersleri de alabilir. Bir yarıyılda ilk kez
alınan derslerin AKTS kredisi 30’u geçemez. Ancak ders tekrarı durumundaki öğrenci; notu
FF, YZ veya DZ olan derslere ve/veya isteğe bağlı olarak şartlı geçer notu aldığı derslere de
kayıt olmak koşulu ile bir yarıyılda en fazla (50) AKTS kredilik ders alabilir. Ders kaydı ve
ders almayla ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) En az bir yarıyılı kapsayan uygulamalı derslerin ve bitirme ödevinin alınabilmesi
için bu maddenin, üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki gereklilikler aranmayabilir.

(6) Zorunlu derslerden FF, YZ veya DZ harf notu olan öğrenci, bu dersleri, ders planında
gösterilen döneminde yarıyılı en küçük olandan başlayarak tekrar almak zorundadır. Seçmeli
bir dersten FF, YZ veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danış-
manının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçmeli dersi alabilir.

(7) Birinci yılın sonundan itibaren ve sonraki yıllarda AGNO’su 1,50’nin altında kalan
öğrenci yeni ders alamaz.

(8) Öğrenci, en az bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarı kadar ders almak
zorundadır. Ancak bulunulan yarıyıldaki derslerin bir kısmı daha önce başarılmış veya alına-
mayacak durumda ise (30) AKTS alt sınırı uygulanmaz.

(9) Ön koşul dersleri müfredatın bir parçasıdır. Ön koşul dersleri alınmadan ön koşullu
dersler alınamaz ancak; öğrencinin başvurusu üzerine, öğrencinin danışmanı ve ilgili dersin
bütün öğretim elemanlarının çoğunluk esaslı olumlu görüşü, bölüm kurulunun önerisi, ilgili
kurul kararı ve Senatonun onayıyla öğrenci, ön koşulunu sağlamadığı dersi alabilir.

Derslere devam mecburiyeti
MADDE 15 – (1) İdarece kabul edilip senato tarafından onaylanan olağanüstü maze-

retler hariç, bir dersin toplam ders saatinin 1/3’ünü aşan sürede devamsızlık yapanlar o derse
ait tüm sınav haklarını kaybederler ve o dersten başarısız sayılırlar.

(2) Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Programının derslerindeki devam mecburiyeti,
30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yabancı Dil Hazırlık
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  ile belirlenir.

(3) Başkan tarafından yazılı olarak görevlendirilen ve Başkanlığı ulusal ve uluslararası
alanda temsil eden öğrencilerin görevli oldukları süreler devamsızlık süresinin hesabında dik-
kate alınmaz.

(4) Öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, Fakülte veya Meslek Yük-
sekokullarına yeni kayıt yaptıran ve mezun olacak son sınıf öğrencilerinin sağlık kurulu rapor
işlemleri ile Fakülte veya Meslek Yüksekokulları içindeki nöbet görevlendirmeleri dikkate
alınmaz. Ayrıca derslerin resmi tatil ve bayram günlerine denk gelmesi, dersler esnasında sınav
yapılması, öğretim elemanının derse gelmemesi, Dekanlık veya Meslek Yüksekokul Komu-
tanlığının oluruyla derslerin işlenememesi durumlarında, dersler işlenmiş ve öğrenciler derse
katılmış olarak kabul edilirler.

(5) Öğrencilerin Fakülte ve Meslek Yüksekokuluna yatılı olarak devam etmeleri zo-
runludur. İstekleri halinde Erasmus+ öğrencileri, eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği durumlar
haricinde, ilgili birim kurulunun teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile Fakültede yatılı olarak
kalmayabilirler.

(6) Devam koşulu sağlanmasına rağmen başarısız olunan derslerin tekrar alınması du-
rumunda, bu derslerle ilgili devam mecburiyeti aranmaz. Ancak, öğrencinin, bu derslerin de-
ğerlendirilmesinde kullanılacak faaliyetler ile ara sınav ve yıl sonu sınavına katılması zorun-
ludur.

(7) Öğrencilerin derse devam durumu öğretim elemanları, genel devam durumu öğrenci
işleri tarafından takip edilir.
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Ders tanıtım formu
MADDE 16 – (1) Her ders için ders tanıtım formu hazırlanır. Hazırlanan ders tanıtım

formu, kayıt yenileme döneminin başlamasından önce öğrencilere ilan edilir.
(2) Ders tanıtım formunda; dersin amacı, teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği,

haftalık günü ve saati, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve araç-
lar, öğretim teknik ve yöntemleri, ölçme araçları ve değerlendirme ölçütleri yer alır.

(3) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalış-
maların sayısı, başarı notuna katkı oranları, yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı öğ-
retim elemanları tarafından bu yönetmelik esaslarına göre belirlenir ve ders tanıtım formunda
belirtilir.

(4) Ara ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama gibi değerlendirmelerin türü ile yüz-
delikleri, dersi veren öğretim elemanları tarafından belirlenir. Bölüm kararı, ilgili yönetim ku-
rulu kararı ve Senatonun onayına müteakip, dönemin ilk iki haftası içinde öğrencilere duyu-
rulur.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 17 – (1) Birimlerde, her öğrenci için, kayıtlı olduğu bölüm başkanının öner-

diği bir öğretim elemanı ilgili yönetim kurulu tarafından akademik danışman olarak görevlen-
dirilebilir. Danışman, öğrenciyi her yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgilendirir ve aka-
demik durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirdikten sonra derse/derslere onay verir. Ayrıca
danışman, öğrencinin öğrenimi boyunca mesleki gelişimini izler ve yönlendirir.

(2) Danışman, hazırlık haftası süresince haftalık programı ve Akademide bulunacağı
saatleri ilan eder. Geçerli bir mazereti nedeniyle Fakülte veya Meslek Yüksekokullarında bu-
lunamayacak olan danışman, durumunu bir yazıyla ilgili bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm
başkanı, bu danışmanın yerine geçici olarak kayıt süresince bir öğretim üyesi/öğretim görevlisi
görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

(3) Her bir öğrencinin alacağı derslerle ilgili son karar ilgili kurul tarafından verilir.
Kimlik kartı
MADDE 18 – (1) Akademiye kesin kayıt yaptıran öğrenciye fotoğraflı bir kimlik kartı

verilir.
(2) Kimlik kartını kaybeden öğrenci, kayıp ilânı ile birlikte kayıtlı olduğu birime yazılı

olarak ivedilikle başvurur. Kendisine aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir.
(3) Kimlik kartlarının kullanılmayacak kadar yıpranması halinde, eski kimlik kartının

iadesi koşuluyla öğrenciye yeni kimlik kartı düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme, Ders Geçme Koşulları ve Mezuniyet

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Eğitimin ölçme ve değerlendirilmesi için yapılacak sınavlar; ara sı-

nav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı, muafiyet
sınavı ve yeterlilik sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü
ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların türleri, hazırlanış ve uygulanış biçimleri ilgili
kurulun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl için-

de yapılan sınavdır. Her ders için her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla
ara sınavların sayısı ilgili kurul kararı ile belirlenir. Ara sınav ağırlığının %40’ın üzerinde be-
lirlendiği durumlarda en az iki ara sınav yapılır. Ders içerisinde/kapsamında yer alan ödev,
proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine kullanılabilir.
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b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yıl/yarıyıl sonunda akademik takvimde
belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin
birinci fıkrası hükümlerini sağlayan öğrenciler girebilir.

c) Mazeret sınavı: Ara sınavlara ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli
bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için ilgili eğitim-öğretim dönemi içinde açılan ara
sınavlar ile yıl/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler için bir kez açılan
sınavdır. Öğrenciler sınav haklarını mazeretlerinin bitimini izleyen açılacak ilk mazeret sınavı
döneminde kullanırlar. Mazeretli oldukları süre içinde sınavlara girmek isteyen öğrencilerin
talepleri yazılı dilekçeyle alınır. Talebi ilgili kurul tarafından kabul edilen öğrenciler mazeretli
oldukları süre içinde de sınavlara katılabilirler. Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere,
girmedikleri sınavlar için mazeret sınav hakkı tanınır. Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi
için mazerete konu olan dersin/derslerin sınavının/sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen beş (5)
iş günü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu birime teslim
etmesi veya göndermesi gerekir.

ç) Ek sınav: Mezun olabilecek durumda olan öğrencilere verilen sınav hakkıdır.
d) Tek ders sınavı: Mezun olabilecek durumda olan öğrencilere, ek sınav hakkına mü-

teakip verilen sınav hakkıdır.
e) Muafiyet sınavı: İlgili kurulların önerisi ve Senato kararı ile muaf olunması uygun

görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında açılan sınavlardır.
f) Bütünleme sınavı: İlgili yarıyıl/yıl sonunda almış oldukları ders/derslerin yarıyıl/yıl

sonu sınavına girme hakkı elde eden öğrencilerden yarıyıl/yıl sonu sınavında FF harf notu ala-
rak başarısız olanlarla, başarılı olup DC ve DD notu olan derslerinden not yükseltmek isteyen
ve sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere her
ders için tanınan sınav hakkıdır. Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl/yıl sonu sınavı puanı
olarak değerlendirilir.

g) Yeterlilik sınavı: Akademik programın (kredili dersler, bitirme projesi, staj, iç gü-
venlik uygulamaları) yanı sıra, katsayılı dersleri (temel beden eğitimi, kolluk müdahale tek-
nikleri, atış nazariyatı ve atış gibi dersler), uygulamalı meslek derslerini, atış ve tatbikat eği-
timlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere subay/astsubay diploması verilebilmesi için uygu-
lanan mezuniyet sınavıdır.

(3) Azami öğrenim süresini tamamlayıp, mezun olabilecek durumda olan öğrencilere
dört derse kadar (dört ders dâhil) ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonucunda, tek dersten sı-
nava girerek mezun olabilecek durumda olan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir.

(4) Azami öğrenim süresini tamamlamamış, mezun olabilecek durumda olan öğrenci-
lere iki derse kadar (iki ders dâhil) ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonucunda, tek dersten
sınava girerek mezun olabilecek durumda olan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir.

(5) Kısa süreli sınavlar hariç, akademik takvime uygun olarak ilgili yönetim kurulu ka-
rarıyla sınav gün ve saatleri, sınavlardan en az on gün önce ilgili birim tarafından ilan edilir.
Sınav tarihleri ilan edildikten sonra, ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(6) Sınavlar, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen, çalışma saatleri dışındaki
zamanlarda da yapılabilir.

(7) Mazeretsiz olarak herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış
ve o sınavdan sıfır (0) puan almış sayılır. Ayrıca; öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev,
seminer, panel gibi yıl/yarıyıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şe-
kilde değerlendirilir.

(8) Öğretim elemanınca, yürüttüğü derse ait sınav evrakının, başarı notlarının ilan edil-
mesinden itibaren on gün içinde ilgili birim yönetimine teslim edilmesi gerekir. Sınav evrakının,
ilgili birim/Ölçme Değerlendirme Şube Müdürlüğü tarafından iki (2) yıl süreyle arşivde sak-
lanması zorunludur. Ancak merkezi ölçme değerlendirme şubenin kurulu olduğu yerlerde, sı-
navın icrası ve tüm bu işlemler ilgili şube tarafından yerine getirilir.
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(9) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde, raporlarda veya diğer değerlendirme etkin-
liklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya disiplin mevzuatında yer
alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa hakkında soruşturma açılır. Soruş-
turma süresince söz konusu değerlendirme etkinliği için not verilmez. Disiplin soruşturması
sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir ya da telafi sınavı veya telafi etkinliği
düzenlenir. Suçlu bulunan öğrenciye aldığı disiplin cezasının yanı sıra, söz konusu sınav veya
değerlendirme etkinliğinden sıfır (0) notu verilir.

(10) Yarıyıl sonu notuna etkisi olan tüm projeler, raporlar, ödevler ve benzeri değerlen-
dirme etkinlikleri sınav olarak kabul edilir.

(11) Öğrenciler sınavlara sınav programında gösterilen zaman ve yerde girmek, öğrenci
kimliği ile yönetim tarafından istenen diğer belgeleri de yanlarında bulundurmak zorundadır.

Başarı değerlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Ara sınav ve dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı

%30’dan az, %60’tan fazla olamaz. Uygulamalı dersler, dönem sonu sınavı yapılmaksızın, uy-
gulama faaliyetlerinin 100 üzerinden puanlanması esasına göre de yapılabilir. Sadece dönem
sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %100’dür.

(2) Kredili derslerde öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendir-
me sistemi kullanılır. Fakülte ve Meslek Yüksek Okulunda okutulan bütün derslerde öğrencinin
geçmesi için dönem içinde yapılan sınavlardan almak zorunda olduğu notu, bütünleme, maze-
ret, ek sınav ve tek ders gibi bütün sınavlardan da alması gerekir.

(3) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar aşağıda belirtilmektedir:
Harf Notu Katsayısı Puanı Başarı Derecesi
AA  4,00 90-100 Pekiyi
BA 3,50 80-89 İyi-Pekiyi
BB 3,00 70-79 İyi
CB 2,50 65-69 Orta-İyi
CC 2,00 60-64 Orta
DC 1,50 55-59 Zayıf-Orta
DD 1,00 50-54 Zayıf
FF 0,00 49 ve aşağı Başarısız
(4) Bu harf notlarına ek olarak;
a) DV: Devam ediyor,
b) DZ: Devamsız,
c) EK: Eksik,
ç) KL: Kaldırıldı,
d) MU: Muaf,
e) SD: Sorumlu değil,
f) YT: Yeterli (katsayısı ve kredisi olmayan ve not ortalamalarına katılmayan),
g) YZ: Yetersiz (katsayısı ve kredisi olmayan ve not ortalamalarına katılmayan) harf

notlu değerlendirmeler de yapılabilir.
(5) Belirtilen bu harf notları şu durumlardaki öğrencilere verilir;
a) DV harf notu; bir dönemden uzun süren bir dersin ilk döneminin sonunda, derse de-

vam etmekte olan öğrenciye verilir.
b) DZ harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, bu ders-

lerle ilgili sınav haklarını kaybeder. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.
c) EK notu; yarıyıl/yıl sonu sınavına girdiği halde, belgelenmiş ve geçerli bir nedenle,

dersin başarılabilmesi için koşul kabul edilen, laboratuvar, proje, ödev, staj ve benzeri yüküm-
lülüğünü yerine getirmeyen öğrenciye verilir. EK alan öğrenci, notların öğrenci işlerine teslim
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tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak belirli bir not almak zorundadır.
Aksi halde EK notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Ancak, uzayan hastalık ve benzeri hal-
lerde, bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile EK no-
tunun süresi sonraki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir.

ç) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.
d) MU harf notu; dikey/yatay geçişle gelen öğrenciler için kullanılır.
e) SD harf notu; mezuniyet için gerekli seçmeli ders kredisini tamamladıktan sonra,

fazladan aldığı seçmeli ders/derslerden çekilen öğrenciye verilir.
f) YT ve YZ harf notları; ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not orta-

lamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilebilmesi için kullanılır. Ba-
şarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

(6) Mezuniyet AGNO’su en az 2,00 olan öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi
için bu dersten YT, DD veya üstünde bir harf notu alması gerekir.

En az bir yarıyılı kapsayan uygulamalı dersler ve staj
MADDE 21 – (1) En az bir yarıyılı kapsayan uygulamalı dersler:
a) Bu derslerin süresi, içeriği, uygulama ve değerlendirme esasları ilgili kurulun ve/veya

dersin verildiği eğitim merkezinin teklifi ve Senatonun kararıyla belirlenir.
b) Belirlenen değerlendirme notları dersin verildiği eğitim merkezi tarafından sisteme

girilmek üzere imzalı ve onaylı olarak Başkanlığa gönderilir.
c) İlgili kurulun ve/veya dersin verildiği eğitim merkezinin teklifi ve Senatonun kara-

rıyla, en az bir yarıyılı kapsayan derslerin verilmesi, süresi, içeriği, uygulama ve değerlendirme
esasları gibi hususlarla ilgili değişiklikler yapılabilir.

(2) Staj ile ilgili hususlar şunlardır:
a) Stajlar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılacak

koordineyi müteakip, Başkanlıkça, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutan-
lığı birliklerinde yaptırılır. Senato kararı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı birlikleri haricindeki yerlerde de ilave staj programları uygulanabilir.

b) Fakültede en az iki, Meslek Yüksekokullarında en az bir staj eğitimi yaptırılır. Staj-
ların ne zaman ve ne kadar süreyle yapılacağı, içeriği ve değerlendirme esasları Senato tara-
fından belirlenir.

c) Staj eğitimi yapan öğrencilerden; geçerli mazeretleri nedeniyle stajın 1/3’ünü aşan
sürede katılmayanlar ile staj değerlendirmesi sonunda başarısız olanlara staj süresinin en az
2/3’ü resmî tatil ve bayramlar haricinde, cumartesi ve pazar günlerinde, yaz döneminde, izin
döneminde, müteakip akademik dönemlerin ders harici zamanlarında, Jandarma Genel Komu-
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılacak koordineyi müteakip, Dekanlık ve Meslek
Yüksekokul Komutanlığınca uygun görülen birliklerde tamamlattırılır. Bu öğrenciler, bir yıl
içerisinde aynı zorunlu staj eğitimini en fazla iki defa alabilirler. Aynı yıl içerisinde, başarısız
öğrenciler için açılacak ek stajlara Senato tarafından karar verilir.

ç) Öğrenciler, zorunlu staj eğitimini başarıyla tamamlamadan mezun olamazlar.
d) Staj süresi içinde de öğrenci, disiplin iş ve işlemlerinde, Öğrenci Ödül ve Disiplin

Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
e) Staj eğitimi ile ilgili diğer esaslar kendi yönetmeliğinde belirtilir.
Katsayılı dersler, meslek uygulamaları, atış tatbikat eğitimi
MADDE 22 – (1) Katsayılı dersler:
a) Fakülte ve Meslek Yüksekokulları öğrencileri katsayılı tüm derslere, uygulamalarına,

sınavlarına katılmak zorundadır.
b) Katsayılı derslerden başarılı olabilmek için gerekli asgarî geçme taban notu, dersin

bütünü ve her bir modülü için 100 puan üzerinden 60’tır. Bu geçme notu seviyesi Senato ka-
rarıyla arttırılabilir.
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c) Katsayılı dersler, modül/alt konu şeklinde, bölümler halinde işlenebilir. Her bir modül
için ayrı geçme notu tespit edilebileceği gibi, tüm modül ortalamasına göre de değerlendirme
yapılabilir. Bir modülden başarısız olan öğrenci, modül notunu 60’a veya üzerine çıkarmadıkça,
o dersten başarılı sayılmaz.

ç) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlarına göre
Fakülte ve Meslek Yüksekokulunda katsayılı derslerin neler olacağı, sınav ve değerlendirilmesi
ve yarıyıl/yıl sonu başarılarının hesaplanması ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belir-
lenir.

d) Yetkili uzman tabiplerce verilecek raporlara ve diğer sebeplere istinaden; katsayılı
derslerin uygulamalı sınav ve değerlendirmeye tâbi konuların tamamına veya bir kısmına bir
yarıyıl boyunca katılamayan öğrencilerin, söz konusu ders konularından ne şekilde sınav veya
değerlendirmeye tâbi tutulacaklarına ilişkin usul ve esaslar, Senatoca belirlenir.

(2) Meslek uygulamaları ve atış tatbikat eğitimi;
a) Fakülte ve Meslek Yüksekokulları öğrencileri meslek uygulamaları ve atış tatbikat

eğitimi kapsamındaki tüm derslere, uygulamalarına ve sınavlarına katılmak, bunların her bi-
rinden ve modüllerinden başarılı olmak zorundadır.

b) Fakülte ve Meslek Yüksekokulunda meslek uygulamalarının ve atış tatbikat eğiti-
minin neler olacağı, sınav ve değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar ilgili birim kurullarının
teklifi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

c) Öğrenciler, meslek uygulamalarının ve atış tatbikat eğitiminin her birinin en az 2/3’üne
katılmak zorundadır. Bu süreyi sağlayamayan öğrenciler başarısız kabul edilir. Meslek uygu-
lamalarının ve atış tatbikat eğitiminin değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir. Öğ-
rencilerin başarılı olabilmeleri için gerekli asgarî geçme taban notu, 100 puan üzerinden 60’tır.
İlgili birim kurullarının teklifi ve Senatonun kararıyla bu taban not arttırılabilir.

ç) Meslek uygulamaları ve atış tatbikat eğitiminde başarısız olan öğrenciler için resmi
tatil ve bayramlar haricinde, Cumartesi ve Pazar günleri, yaz döneminde, izin döneminde, mü-
teakip akademik dönemlerin ders harici zamanlarında da meslek uygulamalarından ders mo-
dülleri açılabilir, atış tatbikat konuları eğitimi yaptırılabilir.

(3) Ara sınıflar ve/veya 5 inci yılda borçlu geçen öğrenciler almakla yükümlü oldukları
dersler dışında atış melekelerini ve fiziki yeteneklerini koruyabilmesi için bulunduğu sınıfın
ve/veya bir önceki sınıfın eğitim-öğretim programını takip etmek zorundadır. Almakla yükümlü
oldukları dersler dışında kalan dersler her ne kadar devam zorunluluğu aransa da değerlendir-
meye tabi değildir. Ayrıca günlük eğitim ve öğretim programı içinde arta kalan zaman olması
durumunda Fakülte ve Senato kararıyla Akademi içerisinde belirlenen bir birimde staj/idari
görev programı düzenlenebilir.

Not ortalamaları ve başarısızlık durumu
MADDE 23 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her yıl sonunda AGNO ile belirlenir. Not

ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı
çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bu-
lunur. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) AGNO hesaplanırken, tekrar edilen zorunlu dersin en son not ve kredisi; seçmeli
bir dersin tekrarı veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan
dersin notu ve kredisi esas alınır.

(3) Öğrencinin akademik programı başarı ile tamamlayabilmesi için AGNO’sunun en
az 2,00 olması ve FF, DZ veya YZ harf notu olan dersi bulunmaması gerekir.

Sınav ve sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 24 – (1) Öğrenciler sınav ve sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü

içinde ilgili birime dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilir.
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(2) İtiraz üzerine sınav materyali, beş iş günü içinde ilgili kurul tarafından incelenir,
sonuç yazılı olarak ilgili birime bildirilir.

(3) Dersin incelenen sınav materyaline ilişkin Fakülte ve Meslek Yüksek Okulunun ku-
rum ya da kurullarına tekrar itiraz edilemez.

Mezuniyet
MADDE 25 – (1) Bir öğrenci mezun olabilmek için, izlemekte olduğu programda be-

lirtilen bütün kredili dersleri, katsayılı dersleri, uygulamaları, proje, seminer, bitirme projesi
çalışmaları ile staj, uygulamalı meslek dersleri, atış ve tatbikat eğitimlerini, yeterlilik sınavını
başarmalı ve AGNO’su en az 2.00 olmalıdır.

(2) Mezuniyet notu, her öğrencinin başarılı olduğu dört akademik yılda okutulan tüm
kredili derslerden aldığı toplam ders puanına; dört eğitim öğretim yılında aldığı disiplin, kat-
sayılı dersler (kolluk müdahale teknikleri, temel beden eğitimi, atış nazariyatı ve atış gibi ders-
ler), meslek uygulamaları, atış tatbikat eğitimi puanlarının eklenmesiyle elde edilen puanın,
dört yıllık toplam krediler ile disiplin, katsayılı dersler (kolluk müdahale teknikleri, temel beden
eğitimi, atış nazariyatı ve atış gibi dersler), meslek uygulamaları, atış tatbikat eğitimi katsayı-
larının toplamına bölünmesi ile elde edilen değer ve bu değerin karşılığı olan derecedir. Bölme
işlemi virgülden sonra üç hane yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mazeretler, Kayıt Silme, Disiplin İşleri ve Diploma

Sınavlarda mazeret hali
MADDE 26 – (1) Bir dersin sınavına ilgili birimin yönetim kurulunun kabul edeceği

haklı ve geçerli bir nedenle katılamayan öğrenciler için her ders için sadece bir mazeret sınavı
açılır.

(2) Öğrenciler sınav tarihinden sonraki beş iş günü içinde, haklı ve geçerli mazeretlerini
gösteren belgelerini eklemek suretiyle, ders aldıkları Dekanlık veya Meslek Yüksekokul Ko-
mutanlığına, mazeretlerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra yapılan
başvurular kabul edilmez.

(3) Başkanlığı temsilen yapılan spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Aka-
demi yönetimi tarafından görevlendirilen öğrenciler, bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları
nedeniyle sınavlara katılamamaları hâlinde önceden tespit ve ilan edilen yer ve zamanlarda sı-
navlara alınırlar.

Kayıt silme
MADDE 27 – (1) Eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında Fakülte veya Meslek Yük-

sekokuldan ayrılmak isteyen öğrenciler tazminat ödemek şartıyla yazılı başvuruları ile Fakülte
veya Meslek Yüksekokuldan ayrılabilirler.

(2) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla öğrencilerden;
a) Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin notu yetersiz hale düşenler,
b) Haklarında Fakülte veya Meslek Yüksekokuldan çıkarma cezası verilenler,
c) Öğrenimlerini bu Yönetmelik içinde belirlenen azami süre içerisinde tamamlayama-

yanlar,
ç) Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek ra-

porlara dayalı olarak Akademide öğrenime devam imkânı kalmadığı Başkanlıkça belirlenmiş
olanlar,

d) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma nite-
liğini kaybedenler,

e) Fakülte veya Meslek Yüksekokula giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları veya kay-
bettikleri öğrenimleri sırasında anlaşılanların,

ilgili yönetim kurulu kararı, Dekanın veya Meslek Yüksekokul Komutanının teklifi,
Başkanın onayı ile Fakülte veya Meslek Yüksekokulundan ilişikleri kesilir.
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(3) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından verilen
ve Fakülte veya Yüksekokuldan çıkarma cezasını gerektiren kararlar Dekanın veya Meslek
Yüksekokul Komutanının önerisi ve Başkanın onayı ile kesinleşir.

(4) Fakülte veya Meslek Yüksekokul öğrencileri farklı eğitim-öğretim kurumlarına ya-
tay veya dikey geçiş yapamazlar. Fakat Meslek Yüksek Okulundan Senatoca belirlenen dikey
geçiş koşulları ve esaslarına göre fakülteye dikey geçiş yapılabilir.

(5) Fakülte veya Yüksekokuldan çıkan veya çıkarılan öğrencilerin fakülte veya yük-
sekokuldan ilişiklerinin kesilmesi, disiplin soruşturması açılmasına engel değildir.

(6) Fakülte veya Yüksekokul öğrencilerinden herhangi bir nedenle vefat edenlerin dos-
yaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır.

(7) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, ilgili birim tarafından fotokopisi
alındıktan sonra verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(8) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencinin kaydı ilgili Yönetim
Kurulu kararı ile silinir.

Yeterlilik sınavı
MADDE 28 – (1) Fakülte veya Meslek Yüksekokul öğrencilerinin subay veya astsubay

naspedilmeleri için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak ye-
terlilik sınavında başarılı olmaları şarttır.

(2) Sınav ile ilgili komisyonların kurulması, görevlendirme ve çalışma esasları ile sı-
navın içeriği, yeri ve zamanı Senato tarafından belirlenir.

(3) Sınav komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dere-
ceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının
veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

Disiplin
MADDE 29 – (1) Disiplin iş ve işlemleri, Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hü-

kümlerine göre yürütülür.
Diplomalar
MADDE 30 – (1) Fakülteden mezun olacak öğrencilerden;
a) Akademik programı başarıyla tamamlayanlara lisans diploması,
b) Akademik programın (kredili dersler, bitirme projesi, staj, iç güvenlik uygulamaları)

yanı sıra, katsayılı dersleri (temel beden eğitimi, kolluk müdahale teknikleri, atış nazariyatı ve
atış gibi dersler), uygulamalı meslek derslerini, atış ve tatbikat eğitimlerini ve yeterlilik sınavını
başarıyla tamamlayan öğrencilerden, disiplin durumu mezuniyetine engel olmayanlara lisans
diplomasına ek olarak subay diploması,

verilir.
(2) Meslek Yüksekokulundan mezun olacak öğrencilerden;
a) Akademik programı başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması,
b) Akademik programın (kredili dersler, bitirme projesi, staj, iç güvenlik uygulamaları)

yanı sıra, katsayılı dersleri (temel beden eğitimi, kolluk müdahale teknikleri, atış nazariyatı ve
atış gibi dersler), uygulamalı meslek derslerini, atış ve tatbikat eğitimlerini ve yeterlilik sınavını
başarıyla tamamlayan öğrencilerden, disiplin durumu mezuniyetine engel olmayanlara ön lisans
diplomasına ek olarak astsubay diploması,

verilir.
(3) Öğrencilere, mezuniyette not dökümü (transkript), diplomaları ve diploma eki bel-

geleri bir defaya mahsus ücretsiz olarak verilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Muafiyet, Dikey Geçiş ve Erasmus+ Öğrencisi, Eğitim-Öğretime 

Ara Verme Zamanları

Ders muafiyeti
MADDE 31 – (1) Öğrenciler, Fakülte ve Meslek Yüksekokulunda kesin kayıt yaptırdığı

bölümün veya programın müfredatında yer alan dersler için dikey geçiş haricinde muafiyet ta-
lebinde bulunamazlar.

Dikey geçiş ve lisans tamamlama
MADDE 32 – (1) Meslek Yüksekokullarından mezun olacak öğrenciler, Jandarma Ge-

nel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine kurularak Senato tarafından be-
lirlenen kontenjan ve koşullar dâhilinde Fakülteye astsubay naspedilmeden öğrenci olarak
dikey geçiş yapabilir. Geçiş yapan öğrenciler, Fakülte öğrencileri ile aynı özlük haklarına sahip
olurlar ve Meslek Yüksekokullarında almış olduğu derslerin Fakültede sayılabilmesi için mua-
fiyet talebinde bulunabilirler.

(2) Dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin Meslek Yüksekokulunda almış ol-
duğu derslerin eşdeğerlik değerlendirmelerinde; içerik benzerliği, ilgili öğretim elemanı ve bö-
lüm/program/anabilim dalı görüşü de olumlu ise ilgili kurul bu ders/derslerin eşdeğerliğine ka-
rar verebilir. Eşdeğer saydırılan derslerin AKTS kredileri ilgili birimdeki mevcut AKTS kredisi
gibi değerlendirilir.

(3) Ders muafiyeti talebinde bulunan ve bu talebi ilgili yönetim kurulunca uygun gö-
rülen öğrencilerin, öğrenime lisans programının hangi yarıyılından itibaren başlayacakları ilgili
kurulun kararıyla belirlenir. Öğrenciler, lisans öğrenimine başladıkları ilk yarıyıl/yılda, muaf
sayıldığı dersler hariç, alt sınıflarda hiç almadığı dersleri öncelikle almak kaydı ile kayıtlı bu-
lunduğu yarıyıl/yıldaki dersleri alabilirler. Bu derslerin toplam kredisi 50 AKTS’yi geçemez.
Bu öğrenciler, Fakültedeki bir yıllık öğrenimleri sonunda, AGNO’ları hesaplanarak diğer öğ-
rencilerin yükümlü oldukları hususlara tabi olurlar.

Erasmus+ öğrencisi
MADDE 33 – (1) Öğrencilere Erasmus+ Programı veya benzeri uluslararası eğitim-

öğretim programlarından yararlanabilmeleri veya araştırma yapmaları ve tez hazırlamaları için
Başkanlıkça yurtiçi ve yurtdışı gerekli izinler verilir.

(2) Erasmus+ programı kapsamında yurtdışına gidecek öğrencilerin seçilmesi, yurtdı-
şında alacakları dersler, bu derslerin Fakültede sayılması, notlarının hesaplanması, özlük hakları
ve diğer konular Erasmus+ Üniversite Beyannamesi, Değişim Sözleşmesi ve Uygulama El Ki-
tabında bulunan hükümlere göre Başkanlık tarafından çıkarılacak yönergede belirlenen esaslara
göre düzenlenir.

(3) Fakülteye gelen Erasmus+ öğrencilerinin veya Akademinin katıldığı benzer ulus-
lararası eğitim-öğretim programları veya yapılan ikili anlaşmalar gereği fakülteye gelen öğ-
rencilerin iaşe ve ibateleri Başkanlıkça sağlanır.

(4) Erasmus+ öğrencileri veya benzeri uluslararası eğitim-öğretim programları veya
ikili anlaşmalar gereği Fakülteye gelen öğrencilere dekanlıkça dersler planlanabileceği gibi,
bu öğrenciler ihtiyaç duydukları kredilere karşılık gelen dersleri her sınıftan alabilirler.

Eğitim-öğretime ara verme zamanları
MADDE 34 – (1) Yaz tatili ile sömestr tatilinden başka diğer resmi tatillerde öğretime

ara verilir.
(2) Fakültede ve yüksekokulda eğitim-öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek

olağanüstü durumlarda Dekanın ve Yüksekokul Komutanının önerisi, Başkanın onayı ile eği-
tim-öğretime ara verilebilir. Bu şekilde ara verme süresi, bir haftada üç ders gününü geçerse,
ara verilen süre döneme eklenir. Bu durumda Fakülte veya Yüksekokul Akademik Takvimi ye-
niden düzenlenir.
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Öğrenci izinleri
MADDE 35 – (1) Öğrencilere; resmi tatil, sömestr, yıl sonu tatili, evci, günübirlik, has-

talık, gece yatısı, hafta sonu ve mazeret izni olmak üzere dokuz türlü izin verilir:
a) Resmî tatil izni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmî tatillerde gündüz verilen izindir.

Görevli (ders, sınav gibi eğitim-öğretim faaliyetleri dâhil) veya cezalı olanlar hariç bütün öğ-
renciler izinli sayılır. Evci izninde olmayan öğrenciler akşam belirlenen saatte Akademiye dö-
nerler. İzinlerin başlangıç ve bitiş saatleri; Fakülte ve Meslek Yüksekokulunun konuşlu olduğu
yerin özellikleri göz önüne alınarak Başkanlıkça belirlenir.

b) Evci izni: Ana-baba ve evli kardeşlerden veya ikinci dereceden kan hısımlarının her-
hangi birisinin, Fakülte ve Meslek Yüksekokulunun bulunduğu il sınırı içinde ikamet ettiği Fa-
külte ve Meslek Yüksekokul Komutanlığı tarafından araştırılıp tespiti yapılarak, öğrenciye eği-
tim-öğretim yılı boyunca cuma günü planlanan eğitim-öğretim faaliyetlerinin bitiminden, pazar
günü akşam yoklamasına kadar, diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam
yoklamasına kadar gece yatısına kalmak üzere verilen izindir.

c) Sömestr izni: Eğitim-Öğretim süresi içerisinde başlangıç ve bitiş tarihleri arasında,
süresi Başkanlıkça belirlenen izinlerdir. Öğrenci bu izinlerini belirtmiş oldukları ikamet adres-
lerinde geçirir. İzne ayrıldıktan sonra iznin tamamını veya bir kısmını başka bir adreste geçi-
recekleri durumda ise bulunacakları adreslerini Fakülte ve Meslek Yüksekokul Komutanlığına
bildirmeye mecburdurlar.

ç) Yıl sonu tatili: Eğitim-öğretim yılı sonunda, başlangıç ve bitiş tarihleri başkanlıkça
belirlenen izinlerdir.

d) Günübirlik izin: Öğrencilere herhangi bir mazeretinden dolayı bütün veya yarım gün
olarak verilen izindir. Ancak, bu izin toplamı akademik yıl içerisinde on ders gününü geçe-
mez.

e) Gece yatısı izni: Mazeretlerinden dolayı Fakülte ve Meslek Yüksekokul Komutanlığı
tarafından uygun görülen hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için planlanan
eğitim-öğretim faaliyetlerinin bitiminden sabah yoklamasına kadar, il sınırları içinde verilen
izindir.

f) Hafta sonu izni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı Fakülte ve Meslek
Yüksekokul Komutanlığı tarafından uygun görülen hallerde, cuma akşamı planlanan eğitim-
öğretim faaliyetlerinin bitiminden, pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer tatil günlerinde
tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar gece yatısına kalmak üzere, il sı-
nırları içinde verilen izindir.

g) Mazeret izni: Öğrencilere mazeretlerinden dolayı, geçerli belgeye veya inandırıcı
bilgiye dayanarak Fakülte ve Meslek Yüksekokul Komutanlığı tarafından verilen izindir.

ğ) Hastalık izni: Öğrencilere, hastalıklarından dolayı doktor raporuna istinaden rapor
süresi kadar verilen izindir. Bu iznin Akademi dışında geçirilebilmesi için Fakülte veya Meslek
Yüksekokul Komutanlığının onayı şarttır.

(2) Öğrencilerin, hastalıklarından dolayı sağlık kurullarından aldıkları hava değişimi
süreleri Fakülte ve Meslek Yüksekokulu Komutanlığının bilgisi dâhilinde Fakülte ve Meslek
Yüksekokul dışında geçirilir.

(3) Öğrenci izinleriyle ilgili Yönetmelikte belirlenen genel usul ve esaslar dışında kalan
hususlar, yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mecburi hizmet ve yapılan masrafların geri alınması
MADDE 36 – (1) Fakülte veya Yüksekokulda lisans veya ön lisans eğitimi yapanlar

(yabancı uyruklular hariç) her öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle mecburi hizmet yapmakla
yükümlüdürler.
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(2) Fakülte veya yüksekokulda kesin kaydı bulunan öğrencilerden; ilişiğinin kesilmesini
gerektiren suç işleyenler, ölüm ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar,
yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim mas-
raflarını ödemek zorundadırlar.

Yabancı uyruklu öğrencilerin fakülteye alınmaları
MADDE 37 – (1) İlgili Devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uy-

ruklu öğrencilerin Fakülteye alınmaları İçişleri Bakanının onayı ile olur. Bu öğrencilerin genel
sağlığı tehlikeye düşürecek bir hastalık taşımamaları gerekir.

(2) Yabancı öğrencilerin Fakülteye veya Yüksekokula sınavsız veya sınavla alınmaları
hususunda Senato yetkilidir. Senato, sınav yapılmasını gerekli gördüğü hallerde, yapılacak olan
sınavın şeklini ve esaslarını belirler.

Yabancı uyruklu öğrencilerin fakülteye kabulü ve eğitimleri
MADDE 38 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve öğretime tabi tutulmaları için

Türkçe dil yeterlilik sınavı yapılır. Sınav sonucunda Türkçe dil seviyelerinin yeterli olduğu be-
lirlenen öğrenciler eğitim-öğretime başlatılır, başarısız olanlar ise bir eğitim-öğretim yılı süreyle
Türkçe hazırlık öğretimine tabi tutulurlar. Türkçe hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlar
eğitim-öğretime devam ederler.

(2) Türkçe hazırlık eğitimine alınan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil yeterliliği
alabilmeleri için yeterlilik sınavlarında başarılı olmaları gerekir. Ancak eğitim-öğretim yılı içe-
risinde Türkçe dil yeterliliği alamayan hazırlık sınıfı öğrencilerine Başkanlık tarafından belir-
lenen süre kadar ek dil eğitimi verilir ve bu süre içerisinde de yapılan sınavlarda başarısız olan-
lar ile eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılan yeterlilik Türkçe hazırlık öğrenimlerini tamamla-
yamayacağı anlaşılanların ilişikleri kesilerek durumu ilgili ülke makamlarına bildirilir.

(3) Hazırlık eğitimine alınan yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim, öğretim, sınav ve ba-
şarı esasları ile diğer hususlar 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve çıkarılacak yönergelerle
belirlenir.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, Türk öğrencilere uygulanan kurallara uymakla yüküm-
lüdürler ancak ön lisans ve lisans programlarındaki bazı dersler Senato kararıyla farklı olarak
uygulanabilir.

Sosyal faaliyetler
MADDE 39 – (1) Öğrencilerin bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla fakültenin

bulunduğu il sınırları içerisinde Dekanlıktan, il sınırları dışında Başkanlıktan izin alınmak üzere
sosyal ve kültürel etkinliklerle turizm ve ziyaret amaçlı gezi faaliyetleri düzenlenebilir.

Evlenme veya birlikte yaşama durumu
MADDE 40 – (1) Öğrencilerin, öğrenimleri esnasında evlenmelerine izin verilmez.

Evli, hamile, çocuklu olan veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte ya-
şayanların tespiti halinde okuldan ilişikleri kesilir ve gerekli tazminat hükümleri uygulanır.

Öğretim elemanlarının izinleri
MADDE 41 – (1) Akademisyen öğretim elemanları, mazeret izinleri dışındaki yıllık

izinlerini yaz tatili ve yarıyıl tatillerinde kullanırlar.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Akademi Yönetim Kurulu, ilgili birimlerin kurul ve yönetim kurulu ka-
rarları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/5/2015 tarihli ve 29347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve

Atama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürür-

lükten kaldırılmış ve ilgili maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Giriş sınavı duyurusunda belirtilmek kaydıyla YDS veya Ölçme, Seçme ve Yer-

leştirme Merkezi Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bu-

lunan sınavlardan belirli düzeyde yabancı dil puanı almış olmak şartı ve/veya başvuru tarihinin

son günü itibarıyla asgari belirli bir süre fiilen avukatlık yapmış olmak şartı aranabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ve

aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavına başvurmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler ile giriş sınavı duyurusunda belir-

tilen belgeler istenir:”

“d) Asgari belirli bir süre fiilen avukatlık yapmış olmak şartı aranması halinde, başvuru

tarihinin son günü itibarıyla aranan süre kadar fiilen avukatlık yapmış olduğuna ilişkin sigorta

kaydı ve/veya vergi kaydı belgesinin aslı veya onaylı örneği.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “altı

ay” ibaresi “bir yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi

eklenmiştir.

“e) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altı

aylık” ibaresi “bir yıllık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel

Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/5/2015 29347
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TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM BAĞLANTI BEDELLERİNİN

BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun

17 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ve 28/1/2014 tarihli ve
28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım
Yönetmeliğinin 10/B maddesi gereğince hazırlanmış olup dağıtım bağlantı tarifeleri kapsa-
mındaki bağlantı bedellerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Bağlantı bedeli
MADDE 2 – (1) Dağıtım bağlantı bedeli; bağlantı yapan kişinin iç tesisatının dağıtım

şebekesine bağlanması için inşa edilen ve Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yö-
netmeliğinde tanımlanan bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olup dağıtım
şebekesi yatırım maliyetlerini içermez. Bağlantı hattının tüketici tarafından tesis edilmesi hâ-
linde, bağlantı hattı işletme ve bakım sorumluluğu karşılığı dağıtım şirketine devredilir, bu tü-
keticilerden bağlantı bedeli alınmaz.

(2) Bağlantı hattının dağıtım şirketi tarafından tesis edilmesi halinde bağlantı bedeli;
orta gerilim ve alçak gerilim için ayrı ayrı olmak üzere bağlantısı yapılacak kullanıcının bağlantı
gücü ve bağlantı hattına ilişkin mesafe değerleri ile ilgili dönemde geçerli olan Kurul onaylı
yatırım birim bedelleri de dikkate alınarak hesaplanır ve Kurul onayıyla yürürlüğe girer. 

(3) Bağlantı hattının hali hazırdaki birden fazla tüketici için tesis edilmesi halinde; bu
Tebliğe göre yapının toplam bağlantı gücü üzerinden hesaplanan bağlantı bedeli tüketicilerin
bağlantı güçleri oranında hesaplanarak ilgili tüketicilere yansıtılır

(4) Bağlantı bedeli; Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği ile Da-
ğıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması hükümleri çerçevesinde tüketici tarafından güncel bedeller
üzerinden dağıtım şirketine bir defada ödenir. 

Bağlantı gücü artışı
MADDE 3 – (1) Bağlantı gücü artışı talebi durumunda kullanıcıya yansıtılacak bedel-

lerin hesaplanmasında mevcut güç için tesis edilmiş olan bağlantı hattına ilişkin kapasite artış
yükümlülüğü kullanıcıda olmak üzere ilk bağlantıya ilişkin hükümler uygulanır. Ancak güç
artışı taleplerinde mevcut bağlantı hattının kapasitesinin yeterli olması ve yeni bağlantı hattı
tesis edilmemesi durumunda kullanıcıdan güç artışına ilişkin bir bedel talep edilemez.

Kullanıcı değişiklikleri
MADDE 4 – (1) Bağlantı bedeli tahsil edilmiş ve bağlantısı yapılarak elektrik enerjisi

verilen tesis ve/veya kullanım yerlerindeki kullanıcı değişikliklerinde yeni kullanıcılardan bağ-
lantı bedeli tahsil edilmez. 

Bağlantı bedeli ve güncellenmesi
MADDE 5 – (1) Bağlantı bedeli,  her yıl Ocak ayı itibariyle söz konusu bedel hesap-

lamasında yer alan yatırım birim bedellerinin güncellenme oranları dikkate alınarak aşağıdaki
formüle göre yeniden hesaplanır ve Kurul onayıyla uygulanır.

BBt= [(MDOt-1,2015 + İDOt-1,2015)/2]/[(MDOt-2,2015 + İDOt-2,2015)/2]

BBt, : t uygulama yılı bağlantı bedelinin bir önceki yıl bağlantı bedellerine
göre değişim katsayısını,
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MDOt,2015 : t uygulama yılı malzeme birim bedellerinin 2015 yılı malzeme birim

bedellerine göre değişim katsayısını,

İDOt,2015 : t uygulama yılı işçilik (montaj, demontaj) birim bedellerinin 2015 yılı

işçilik (montaj, demontaj) birim bedellerine göre değişim katsayısı)

katsayısını,

gösterir.

Hat katılım bedelinin belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 10/B

maddesinin yedinci fıkrasında yer alan hat katılım bedelinin uygulanmasına ilişkin Usul ve

Esaslar Kurul Kararı ile belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ 

MADDE 7 – (1) 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İletim

ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——

KURUL KARARI
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KARAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.’NİN MENKUL KIYMET

MUTABAKAT SİSTEMİ İŞLETİCİLİĞİ FAALİYETLERİNE İLAVE

OLARAK YÜRÜTEBİLECEĞİ DİĞER FAALİYETLERE

İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 10507/20106 Karar Tarihi: 5 Ekim 2017

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin (Takasbank) “Tapu Takas - Gayrimenkul

Alım Satım Bedelinin Takasbank Aracılığıyla Ödenmesi İşlemleri” hizmetini sunması faaliye-

tinin Takasbank’ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve men-

kul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarih ve 10158/19757 sayılı Karar ile

Takasbank’a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına; 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Ku-

ruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak

yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yö-

netmeliğin 17 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZLAR SATIġ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından, tapuda Maliye 

Hazinesi adına kayıtlı, aĢağıdaki tabloda yer alan taĢınmazların 4046 sayılı ÖzelleĢtirme 

Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ―SatıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 

 

ĠHALE KONUSU TAġINMAZ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

TUTARI (TL) 

ĠHALE 

ġARTNAMESĠ 

BEDELĠ (TL) 

SON TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

Ġstanbul ili, BaĢakĢehir ilçesi, HoĢdere 

Mahallesi, 634 ada, 1 no.lu parseldeki 

3.823,42 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

250.000 500 17/11/2017 

Ġstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, 

Türkoba Mahallesi, 113 ada, 4 no.lu 

parseldeki 67.598,00 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz 

1.000.000 1.000 17/11/2017 

Ġstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, 

Türkoba Mahallesi, 120 ada, 1 no.lu 

parseldeki 8.892,00 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz 

200.000 500 17/11/2017 

 

1 - Ġhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüĢmeler yapmak 

suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde 

ihaleler, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koĢuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden 

fazla taĢınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle iliĢkilendirilemez. 

Ġhaleye katılabilmek için her bir taĢınmaz için ayrı Ġhale ġartnamesi alınması ve tekliflerin 

Ġdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 

17:00‘ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Ġhale ġartnamesi almak için ödenmiĢ tutar her 

ne surette olursa olsun iade edilmez. 
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3 - Ġhale ġartnamesi tutarı Ġdare‘nin; 

- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Ankara Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T. Halk Bankası A.ġ. Ankara Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Ortak GiriĢim Grubu 

(OGG) olması halinde OGG‘nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması yeterlidir) ile 

ihalenin konusu belirtilecektir. 

4 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedelinin peĢin veya vadeli 

ödenebilmesi mümkündür. Ġhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde; 

Asgari %40 (Yüzdekırk)‘ı TaĢınmaz SatıĢ SözleĢmesi imza tarihinde peĢin, ihale 

bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 

(Kırksekiz) ayda ve eĢit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle 

hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. Ġhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına, 

TaĢınmaz SatıĢ SözleĢmesi imza tarihinden itibaren yıllık %12 (Yüzdeoniki) oranında vade farkı 

uygulanacaktır. 

5 - TaĢınmazların yabancı uyruklu gerçek kiĢilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin 

kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketlere ve Türkiye‘de kurulan yabancı sermayeli 

Ģirketlere satıĢı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile ilgili diğer 

mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler TaĢınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını 

önceden araĢtırmakla yükümlüdürler. Ġhaleyi kazanmaları halinde bu kiĢilerden en kısa sürede 

gerekli iĢlemleri yapmaları istenir. 

6 - ÖzelleĢtirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Ġdare ihaleleri 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

7 - Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 

tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır. 

8 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV‘den muaftır. 

9 - Ayrıca (0 312) 585 83 62 - 585 84 52 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr 

adresinden ihaleye iliĢkin bilgi alınabilir. 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 KurtuluĢ 

Çankaya 06600 ANKARA 

Tel: 312 585 83 20 

Faks: 312 585 80 51 

www.oib.gov.tr 

 9059/1-1 
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300.000 ADET DĠġ MACUNU (100 ML) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

TC ĠçiĢleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı ihtiyacı 300.000 adet diĢ macunu (100 ml), Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi Kurumca hazırlanan malzeme ve teknik özellikler listesinde belirtilen markalardan biri 

olacak Ģekilde ve teknik özelliklerine uygun olarak, ihale ek Ģartları listesinde belirtilen Ģartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartname belgesiyle sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, 130 TL Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç 

duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik Ģartname belgesi ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27.10.2017 günü, en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin markası, modeli teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruĢ hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif 

edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aĢan küsurat, Ofisçe 

virgülden sonra iki basamak kalacak Ģekilde aĢağı yuvarlanacaktır. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9040/1-1 
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ARSA VE ÜZERĠNDEKĠ LOJMANLAR SATILACAKTIR 

Kars İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Ġdaremize ait olan Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi Ali Rıza Bey 

Sokakta bulunan tapunun pafta no: 15 ada no: 418, parsel no: 2 de kayıtlı bulunan, üzerinde 

2 katlı 5 blok ve 20 adet, lojmanın bulunduğu 3.918,75 m² lik arsa ve üzerindeki lojmanların, 

satıĢı ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu'nun 45 maddesi gereğince AÇIK TEKLĠF USULÜ 

ile Ġl Encümenince yapılacaktır. 

2 - SatıĢ için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir. 

3 - 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satıĢ 

yapılacaktır. 

4 - Ġhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3‘dür. Geçici teminat nakit olarak Kars Ġl 

Özel Ġdaresi Genel Sekreterliği T.C. ZĠRAAT BANKASI KARS ġUBESĠ 

TR820001000147261752265005 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. 

Teminat mektubu vereceklerin ise 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları 

teminat mektuplarını vereceklerdir. 

5 - Ġhale Ġl Encümenince, Ġl Özel Ġdaresinin Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Ġl 

Genel Meclis Binasının Encümen Toplantı Salonunda 31.10.2017 Salı günü saat 14.00‘da 

Encümen BaĢkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır. Muhammen Bedel Tespiti 

aĢağıda belirtilmiĢtir. 

6 - SatıĢ ihalesi yapılacak olan söz konusu lojmanlar ve arsasına ait Ģartnamenin mesai 

saatleri içerisinde Kars Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünde görülebilir. 

7 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aĢağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. 

Gerçek KiĢiler için: 

a) Onaylı Nüfus cüzdanı örneği, 

b) Ġkametgâh Belgesi, 

c) Onaylı imza sirküleri, 

d) Vergi Mükellefi ise; 

d.1) Bağlı olduğu vergi dairesi, 

d.2) Vergi kayıt numarası,  

e) Vergi borcu olmadığını gösterir belge, 

f) Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiĢ noter tasdikli vekâletnameleri, 

g) Geçici teminata iliĢkin banka dekontu, 

h) ĠmzalanmıĢ Ģartname metni. 

Tüzel KiĢiler için: 

a) Tüzel kiĢi Ģirket ise Ģirketin kuruluĢ statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil 

Gazetesi, Yönetimin onaylı imza sirküleri 

b) Tüzel kiĢilik dernek, ,vakıf, STK (Sivil Toplum KuruluĢları) vb. ise; kendi 

yönetimlerinden alınmıĢ ihaleye katılma kararı ve yetkili olduğuna dair belgeleri noter onaylı 

ibraz etmek zorundadırlar. 

c) Tüzel kiĢilik vergi mükellefi ise 

c.1) Bağlı olduğu vergi dairesi, 
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c.2) Vergi, kayıt numarası,  

c.3) Vergi borcu olmadığını gösterir belge, 

d) Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiĢ noter tasdikli vekâletnameleri, 

yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri, 

e) Geçici teminata iliĢkin banka dekontu, 

f) ĠmzalanmıĢ Ģartname metni, 

Ġhale Komisyon BaĢkanlığına ibraz edecektir. 

8 - Ġhaleye iĢtirak edenler Ģartnameyi peĢinen kabul etmiĢ sayılırlar. 

9 - Posta Ġle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

10 - Ġdare, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 29 ‗uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

11 - Son müracaat tarihi 31.10.2017 Salı günü saat 14.00 ‗e kadardır. 

 

Ġli Ġlçesi Mevkii 

Toplam 

Muhammen Bedel Ġhale Tarihi Ġhale Saati 

Kars Merkez 

Ortakapı Mahallesi 

Faikbey Caddesi Ali 

Rıza Bey Sokakta 

5.112.369,26 TL 31.10.2017 14:00 

Ġlan olunur. 9008/1-1 

—— • —— 

SĠLĠNDĠR GÖMLEĞĠ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/512618 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 640 Adet Motor Silindir Gömleği, teknik 

Ģartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 03/11/2017 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

03/11/2017 günü saat 15:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az  % 3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8929/1-1 
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BAġAK (ĠKĠTELLĠ-1) MAHALLESĠ 1251 ADA 11 PARSELDE KAT KARġILIĞI  

16 ADET ĠġYERĠ ĠNġAATI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Başakşehir Belediye Başkanlığından: 

BaĢakĢehir Ġlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki 1251 Ada 11 Parsel 

Sayılı TaĢınmazın ―Kat KarĢılığı ĠĢyeri ĠnĢaatı‖ iĢi ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

35. Maddesinin a bendine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile yapılacaktır. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı 

bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin Adı-Adresi ve ĠletiĢim Bilgileri:  

a) BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı 

b) BaĢak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/ĠSTANBUL 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32 

2 - ĠĢin Adı : ―BaĢak (Ġkitelli-1) Mahallesi 1251 Ada 11 Parselde Kat 

KarĢılığı 16 adet ĠĢyeri ĠnĢaatı‖ ĠĢidir. 

3 - TaĢınmazın ve ĠĢin Niteliği: 

 

Ġl Ġlçe Bölge Pafta Ada Parsel 

Toplam 

Arsa m² Emsal Fonksiyon 

Ġstanbul BaĢakĢehir 
BaĢak Mah. 

(Ġkitelli-1) 
F21C12D1B 1251 11 1.383,20 1,00 

Mahalle 

Merkezi 

 

BaĢakĢehir ilçesi sınırları içinde mülkiyeti BaĢakĢehir Belediyesine ait olan BaĢak 

Mahallesi 1251 Ada 11 Parsel sayılı taĢınmazda Belediyemizin Ġmar ve ġehircilik müdürlüğü 

tarafından verilmiĢ olan 0875 sayı ve 21/08/2017 tarihli ruhsata ve onaylı mimari projeye binaen 

1.852,67 m² inĢaat alanı kullanılarak yapılacak 16 adet iĢyeri, idarece uygun görülecek proje, idari 

ve teknik Ģartnameler çerçevesinde her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması ve 

BaĢakĢehir Belediyesine teslim edilmesi iĢidir. Ġhale toplamda en yüksek brüt metrekareyi teklif 

eden istekli üzerine bırakılacaktır. ġartname eki teklif cetvelinde özellikleri belirtilen 16 adet 

iĢyerinden hangilerinin idareye verileceği, hangilerinin yüklenicide kalacağı belirtilerek teklifler 

yapılacaktır. Teklifler toplam brüt m2 olarak karĢılaĢtırılacaktır. Bu karĢılaĢtırma yapılırken zemin 

ve 1. katta bulunan iĢyerlerinin Ģerefiyeleri de dikkate alınarak, idareye 1. Katta bulunan 

iĢyerlerinden de teklif edilmesi halinde; 1. katta bulunan iĢyerlerinin brüt m2‘leri 1/2 oranında 

hesaplanarak teklifler karĢılaĢtırılacaktır. Bu karĢılaĢtırma sonucu toplamda en yüksek brüt m2 

alanını idareye teklif eden istekli üzerinde ihale bırakılacaktır. Ġhaleye konu parselde, 

BaĢkanlığımız Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü'nce 06/10/2017 tarihli zabıtla durumu tespit edilen 

inĢaat imalatlarının bedeli ihaleyi kazanan yüklenici tarafından ilgilisine ödenecektir. 

4 - Muhammen Bedel : 1.555.000,00-TL+ K.D.V. (Birmilyon beĢyüzelli 

beĢbin-Türklirası) +K.D.V. 

5 - Geçici Teminatı : 46.650,00-TL (Kırkaltıbin altıyüzelli- ürk Lirası) 

(Muhammen Bedelin %3‘ü) 
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6 - Ġhalenin Yeri ve Zamanı: 

a) Yapılacağı Yer : BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen 

Toplantı Salonu, BaĢak Mahallesi 5. Etap           

1. Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir / 

ĠSTANBUL  

b) Tarihi ve Saati : 30.10.2017, Pazartesi günü saat:10.30 

7 - Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 30.10.2017, Pazartesi günü saat:10.30 

8 - Tekliflerin Verileceği Yer : BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı Emlak ve 

Ġstimlak Müdürlüğü BaĢak Mahallesi 5. Etap     

1. Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir / 

ĠSTANBUL 

9 - Ġhaleye Katılma ġartları ve Ġstenilen Belgeler: 

a) Adres Beyanı : Türkiye‘de Tebligat için adres beyanı 

b) Ġkametgah Belgesi : Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge. 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 

- Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

- 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 

d) Ġmza Sirküleri: 

- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi  

- 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 sirküleri, 

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun), 

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı Yasaya uygun), (Muhammen Bedelin %3‘ü) 

g) Vekâletname ve imza sirküleri: Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 

tasdikli imza sirküleri. 

h) Ortak GiriĢim Beyannamesi ile Ortaklık SözleĢmesi: Ortak giriĢim olması halinde 

Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile Ortaklık SözleĢmesi (ihale üzerine kaldığında noter 

tasdiki yapılacaktır). Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her birinin (b) ve (c) 

fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.(Ġsteklinin Ģirket olması halinde Ģirket tüzüğü ile Ģirket 

ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge) 

i) Mali Durum Belgeleri: Ġstekli firmaların bu iĢi yürütebilecek mali kapasiteye sahip 

olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem 

de toplam ciro durumlarını ve vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı 

yılda alınmıĢ belge ile prim borcu olmadığına dair SGK‘dan ihalenin yapılacağı yılda alınmıĢ 

belgeleri sunmak zorundadırlar. 
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j) Banka Referans Mektubu: Bankalardan(katılım bankaları dahil) veya finans 

kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 

nakit kredi toplamlarının 5.000.000,00- TL (BeĢmilyon-Türk Lirası)‘ndan, kullanılmamıĢ 

kredilerinin de yine 5.000.000,00- TL (BeĢmilyon- Türk Lirası)‘ndan az olmadığını, ortaklık 

olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da 

herhangi birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini 

belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teĢkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki Ģartı 

karĢılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu Ģart aranmaz. 

Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamıĢ nakit kredi 

tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

k) Toplam Ciro: Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 

tablolarının Yeminli Mali MüĢavir veya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ya da Vergi 

dairelerince onaylanmıĢ nüshalarını verecektir. Toplam cironun 10.000.000,00- TL (Onmilyon- 

Türk Lirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın ĠnĢaat iĢi yapan firmalarda;  

Toplam Ciro = Net SatıĢlar + (Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım HakediĢleri-Bir Önceki 

Yıl Yıllara Yaygın ĠnĢaat Onarım HakediĢleri) Ģeklinde hesaplanacaktır.  

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın 

ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal 

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Ġsteklinin 

iĢ ortaklığı olması halinde ortaklığı teĢkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki Ģartı 

karĢılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu Ģart aranmaz. 

l) ĠĢ Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son onbeĢ yıl içinde kendilerine ait ve 

tek bir iĢ kapsamında en az toplam 10.000,00 m² komple bina inĢaatını tamamlamıĢ olduklarını 

gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iĢ deneyim olarak kabul edilecektir. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde ortaklığı teĢkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki Ģartı 

karĢılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu Ģart aranmaz. 

m) Benzer ĠĢ Olarak Kabul Edilecek ĠĢler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret 

Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, Ġmalathane, Fabrika vb. 

tamamlanmıĢ inĢaat iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

n) Teknik Personel Taahhütnamesi: Ġsteklinin, iĢ kapsamında teknik personeli temin 

edeceğine veya çalıĢtıracağına dair taahhütname. 

o) Makine, Araç Taahhütnamesi: Ġsteklinin, iĢ kapsamında araç ve iĢ makinalarını temin 

edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

p) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 6. 

maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

10 - ġartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: ġartname ve Ekleri, BaĢakĢehir 

Belediye BaĢkanlığı Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım 

AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir / ĠSTANBUL adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 500,00-TL 

(BeĢyüz - Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen 

belgelerle birlikte ihale Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 

içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (30.10.2017 Pazartesi) saat 10.30'a kadar BaĢakĢehir 

Belediye BaĢkanlığı BaĢak Mahallesi 5. Etap 1.Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir / 

ĠSTANBUL adresindeki Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karĢılığında 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Ġlan olunur. 8996/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. Fıkrası 

(c) bendi hükümleri kapsamında, aĢağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama ruhsatlı 

sahalar, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi 

yapılacaktır. 

2 - AĢağıda ilçesi, pafta, alanı, eriĢim no, ihale bedeli ve geçici teminatı belirtilen 

taĢınmaz aĢağıdaki tablodaki tarihe rastlayan 31.10.2017 Salı günü saat 10:00‘da Jeotermal 

Kaynak Arama Ruhsatı verilmek üzere ihale edilecektir. 

3 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin: 

a) Tebligat Adresini gösterir belge, 

b) Onaylı Nüfus Kayıt Örneği (6 aylık süreyi aĢmıĢ kayıtlar kabul edilmez)  

c) Geçici teminatın yattığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu  

d) Oda kayıt belgesi ve imza sirküleri (tüzel kiĢiliğe haiz kuruluĢlar için ) getirilmesi 

gerekmektedir 

e) Ġhale tarihinden önce Ġdaremizce hazırlanan Ģartnamenin imzalanması gerekmektedir.  

f) Katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Defterdarlık Müdürlüğünden Borcu 

yoktur yazılarını getirmeleri (sözleĢmenin yapılacağı tarihte borcu yoktur yazılarını getirmeleri) 

gerekmektedir. 

4 - ġartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kayseri Valiliği Yatırım Ġzleme ve 

Koordinasyon BaĢkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ücretsiz 

olarak görülebilir. 

5 - Ġhale Kayseri Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Toplantı Salonunda 

yapılacak olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

6 - Ġsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya 

teminat mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat 

etmeleri gerekmektedir. 

7 - BaĢka Ģahıs adına ihaleye iĢtirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel 

kiĢilerin yılı içerisinde alınmıĢ Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza 

sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur. 

8 - Posta veya diğer yollardan yapılan baĢvurular geçersiz sayılacaktır. 

9 - Ġhalesi yapılacak olan alanların koordinatlarına ve sair bilgilerine 

www.kayseriyikob.gov.tr adresinden ulaĢılabilir. 
 

Sıra 

No Ġlçesi 

EriĢim 

No Pafta 

Alan 

Hektar 

Ġhale Bedeli TL 

(KDV Hariç) 

Geçici Teminat 

Miktarı %3 

Ġhale Tarihi 

ve Saati 

1 Kocasinan 3318598 K34a1 1476,45 29.599,00 TL 887,97 TL 
31.10.2017 

Saat 10:00 

 8800/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

AĢağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmıĢ oldukları 

mevcut sözleĢmeleri fesh edilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranıĢ sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai iĢlem baĢlatılacağı ilanen duyurulur. 

 

Firma Unvanı HYB Numarası 

Standard/Kriter 

Numarası 

Fesih 

Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

SÜREYYA NARĠN - 

DOĞU 

DANIġMANLIK 

44-HYB-336 TS 13573/Eylül 2013 17.08.2017 
Talimata 

Aykırılık 

ALTUS BĠLĠġĠM 

HĠZMETLERĠ A.ġ.-

MALATYA ġUBESĠ 

44-HYB-3774 TS 12498/Ekim 2015 08.09.2017 
Talimata 

Aykırılık 

ĠHSAN HANBAY-

HANBAY TEKNĠK 
44-HYB-107 

TS 10079/Nisan 2015 

TS 12711/Temmuz 2012 

TS 12850/Haziran 2012 

18.09.2017 
Firma 

Talebi 

FLASHPEN PLASTĠK 

A.ġ. 
44-HYB-92 

TS 12558/Mart 2009 

TS 12225/0cak 2011 
26.09.2017 

Firma 

Talebi 

 8930/1-1 

—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ankara Gümrük Müdürlüğünden:  

ĠLANEN TEBLĠĞ 

Özveren sokak No: 8 Demirtepe Mamak/ANKARA, adresinde mukim Doğa Pet Çevre 

Atık Toplama Geri DönüĢüm Hurda Enerji Taah. San. ve Tic. Ltd. ġti adına düzenlenen 

06.02.2011 tarihli 103801 sayılı Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamında 16.02.2012/IM004214 

Serbest DolaĢıma GiriĢ Beyannamesi ile ithal edilen eĢyalar ile ilgili olarak Yatırım TeĢvik 

Belgesinin iptal edilmesi sonucu isabet eden, 4.131,23-TL KDV ve 3.875,09- TL Gecikme faizi 

ile 1.180,80-TL KKDF ve 1.114,76- TL Gecikme faizi ile toplam 10.301,88- TL‘nin tahsili için 

çıkarılan 15.09.2017/27929420 sayılı tebligat yazımız firmanın adresinde bulunamadığından 

tebliğ edilemeden iade edilmiĢ olup, 7201 sayılı Tebligat Kan. 28. ve müteakip maddeleri ile 

Tebligat Tüzüğünün 46 ve 48. maddeleri gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün 

sonunda iĢ bu tebligata konu ceza kararının muhataba tebliğ edilmiĢ sayılacağı hususu ilanen 

tebliğ olunur. 9007/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/224952 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

Döner Sermaye ĠĢletmesi 
Ġl/Ġlçe Ankara/Keçiören 

Adresi Kütükçü Alibey Cad. No: 4 Tel-Faks 0312 302 20 81 - 359 75 69 

Posta Kodu 06120 E-Mail dsermaye@mgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ĠĢlem Coğrafi Bil. Sis. Müh. ve 

Eğit. A.ġ. 
 

Adresi 
2024. Cad. No: 14 

Beysukent/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 
 

 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
482 057 4205  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 83017  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9039/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

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. 

 9055/1-1 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

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. 

 9054/1-1 
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İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2017 - 2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠÇĠN ÖĞRETĠM ÜYELERĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu‘nda yer alan ―Öğretim üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı 

ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak, aĢağıda 

belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine öğretim üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam 

zamanlıdır. 

Profesör kadrolarına baĢvuracak adaylar; baĢvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, 

YÖK formatındaki özgeçmiĢlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim 

belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire BaĢkanlığı'na baĢvuracaklardır. 

Doçent kadrolarına baĢvuracak adaylar; baĢvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, 

YÖK formatındaki özgeçmiĢlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim 

belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 

4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire BaĢkanlığı'na baĢvuracaklardır. 

YurtdıĢından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması gerekmektedir. 

Son baĢvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya 

posta yoluyla, Tepekent YerleĢke adresimiz "Ġstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığı 

Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/ĠSTANBUL" yapılacaktır. 

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL BÖLÜM 

KADRO UNVANI 

ARANAN NĠTELĠKLER PROFESÖR DOÇENT 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji 1  

"Eğitim Bilimleri" Anabilim 

Dalında Doktora yapmıĢ ve "Eğitim 

Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik 

DanıĢmanlık)" Bilim Dalında 

Doçentliğini almıĢ olmak. 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler 

Fakültesi 

ĠĢletme 

(Ġngilizce) 
1 

 

"ĠĢletme Yönetimi ve Organizasyon" 

Anabilim Dalında Doktora yapmıĢ, 

"Yönetim ve Strateji" Bilim Dalında 

Doçentliğini almıĢ ve Ġngilizce dil 

Ģartını sağlamıĢ olmak. 

ĠletiĢim 

Fakültesi 

Radyo, 

Sinema ve 

Televizyon 

1 1 

"Radyo, Televizyon ve Sinema 

"Anabilim/Anasanat Dalında Doktora/ 

Sanatta Yeterliğini yapmıĢ ve aynı 

Bilim Dalında Doçentliğini almıĢ 

olmak. 
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FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL BÖLÜM 

KADRO UNVANI 

ARANAN NĠTELĠKLER PROFESÖR DOÇENT 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık 1 1 

"Mimarlık" Anabilim Dalında 

Doktora yapmıĢ ve aynı Bilim 

Dalında Doçentliğini almıĢ olmak. 

Ġç Mimarlık 1 
 

"Mimarlık" veya "Ġç Mimarlık" 

Anabilim Dallarından birinde 

Doktora yapmıĢ ve aynı Bilim 

Dallarının birinde Doçentliğini 

almıĢ olmak. 

Endüstri 

Ürünleri 

Tasarımı 

1 1 

"Endüstri Ürünleri Tasarımı" 

Anabilim Dalında Doktora yapmıĢ 

ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini 

almıĢ olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Beslenme 

ve 

Diyetetik 

1 1 

"Beslenme ve Diyetetik" Anabilim 

Dalında Doktora ve aynı Bilim 

Dalında Doçentliğini almıĢ olmak. 

Çocuk 

GeliĢimi 
1 1 

Fakülte/Yüksekokulların "Çocuk 

GeliĢimi" veya Tıp Fakültelerin 

"Çocuk Psikiyatrisi" Anabilim 

Dallarından birinde Doktora ve yine 

aynı Bilim Dallarının birinde 

Doçentliğini almıĢ olmak. 

HemĢirelik 

1 
 

"Dahiliye Hastalıkları HemĢireliği" 

Anabilim Dalında Doktora yapmıĢ 

ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini 

almıĢ olmak. 

1 
 

"HemĢirelik" Anabilim Dalında 

Doktorasını yapmıĢ ve "Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları" Bilim 

Dalında Doçentliğini almıĢ olmak. 

Sağlık 

Yönetimi 
1 

 

"Sağlık Yönetimi" Anabilim 

Dalında Doktora ve aynı Bilim 

Dalında Doçentliğini almıĢ olmak. 

Sosyal 

Hizmet 
1 

 

"Sosyal Hizmet" Anabilim Dalında 

Doktora yapmıĢ ve aynı Bilim 

Dalında Doçentliğini almıĢ olmak. 

 9060/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1164 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/10808 Filyos Endüstri Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi ile Söz Konusu

Bölgede Başvuruda Bulunan Yatırımcıların Yatırımda Kullanacakları Sabit
Yatırım Tutarı Üzerinden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez
Saymanlık Müdürlüğü Hesabına Yatıracakları Oranın Belirlenmesine İlişkin
Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL’ün Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat

ALBAYRAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Milli Eğitim Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Adalet, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Millî

Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kayadan Oyma Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik
— Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve

Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/09/2017 Tarihli ve 7278 Sayılı Kararı

KARAR
— Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 5/10/2017 Tarihli ve 10507/20106 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 28/9/2017 Tarihli ve E: 2016/198, K: 2017/144 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


