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Hazine ve Maliye Bakanlığından:

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi

Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(8) Sözlü sınav, Vergi Müfettiş Yardımcısının;

a) Yeterlik yazılı sınav konularına ilişkin sorulacak sorulara verdiği cevapların (%50),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün (%10),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve

uygunluğunun (%10),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının (%10),

d) Genel yetenek ve genel kültürünün (%10),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının (%10),

değerlendirilmesi suretiyle yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Yeterlik sözlü sınavına girme hakkı

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 33 üncü mad-

denin altıncı fıkrasına göre yeterlik sınavında başarılı olamayanlardan aynı maddenin üçüncü

fıkrasına göre yazılı sınavdan başarılı sayılanlar bu yazılı sınav notu geçerli olmak üzere, per-

formans değerlendirmesine tabi tutulmaksızın Başkanlık tarafından bir defaya mahsus olmak

üzere yeniden birinci yeterlik sözlü sınavına çağrılırlar.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

31/10/2011 28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/3/2013 28600

2- 5/6/2013 28668

3- 2/10/2013 28783

4- 15/10/2014 29146

5- 18/2/2015 29271

6- 27/8/2015 29458

7- 25/10/2016 29868

8- 24/3/2017 30017

9- 8/6/2018 30445

10- 29/9/2018 30550
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE DEĞİŞTİRİLEBİLİR SUSTURUCU SİSTEMLERİNİN

SES SEVİYELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/540/2014)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu

Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri ile İlgili Tip Onayı Yönet-

meliği (AB/540/2014)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “16/4/2014 tarihli ve”

ibaresi “(EU)2019/839 ve (EU)2017/1576 ile değişik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK I’indeki İlave 1’e 12.5 inci maddeden sonra gel-

mek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“12.9. AVAS

12.9.1. 138 sayılı BM/AEK Regülasyonu uyarınca ses emisyonuyla ilgili olarak bir

araç tipinin onay numarası veya

12.9.2. AB/540/2014 Yönetmeliği uyarınca ölçülen AVAS ses emisyon seviyelerinin

test sonuçlarına tam referans.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK I’indeki İlave 2’nin “Eklenti” başlıklı kısmında

yer alan 3 üncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı kısma aşağıdaki madde eklen-

miştir.

“3. AVAS takılı: Evet/hayır(1)”

“4. Açıklamalar:………………”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK VIII’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/7/2015 29425
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE VETERİNER KONTROLLERİNİN 

DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin
Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir. 

“İstisnai uygulama
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten

15/9/2019 tarihine kadar insani yardım ve hayır amacıyla faaliyet gösteren, izin almadan yardım
toplama hakkına sahip dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ithal edilecek sığır
cinsi hayvanlara ait etlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür. 

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El
Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde,”
ibaresi “31/12/2019 tarihine kadar durumlarını,” olarak, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan
“bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde” ibareleri “31/12/2019 tarihine
kadar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/12/2011 28145

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 24/1/2012 28183
2- 8/3/2017 30001
3- 20/8/2018 30515 (Mükerrer)
4- 8/5/2019 30768

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/2/2018 30331

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/9/2018 30529
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE, KENT VE BÖLGESEL

KALKINMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Çevre,

Kent ve Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul

ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Çevre, Kent

ve Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Çevre, Kent ve Bölgesel Kalkınma

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kent, çevre ve bölgesel kalkınma konularında çok disiplinli, uygulamaya yönelik,

bilimsel araştırmalar yaparak, bu alanlarda projeler planlamak ve yürütmek.
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b) Bu alanlarda yapılan araştırma, proje ve uygulamaları, kamu kurumları, yerel yöne-

timler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum/kuruluşlar ve özel sektör ile iş birliği içerisinde

geliştirmek ve uygulamak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çevre, kent ve bölgesel kalkınmayla ilgili konularda araştırma, inceleme, uygulama

ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak, planlama ve değerlendirmelerde bulunmak.

b) Çevre, kent ve bölgesel kalkınmayla ilgili konularda, diğer ulusal ve uluslararası kişi

ve kuruluşlarla ortak araştırmalar ve projeler gerçekleştirmek.

c) Çevre, kent ve bölgesel kalkınma kapsamına giren konularda proje uygulamak, bu

projelere yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin uygulamaya katılmasını

sağlamak. 

ç) Çevre sorunları, çevre yönetimi, çevre eğitimi, kentsel politikalar, kent gelişimi, kent

güvenliği, arazi kullanımı, bölgesel kalkınma gibi alanlarda araştırmalar yürüterek danışmanlık

hizmetlerinde bulunmak.

d) Çevre, kent ve bölgesel kalkınma alanlarına yönelik veri tabanı geliştirmek.

e) Merkezin çalışma alanına giren konularla ilgili, seminerler, konferanslar, kongreler

ve diğer bilimsel etkinlikler düzenlemek, bu alanlarda yapılan yurt içi ve yurt dışı bilimsel top-

lantılara katılmak, yayın yapmak.

f) Merkezin çalışma alanlarında Üniversitede yapılan akademik faaliyetleri desteklemek

ve katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

süre ile görevlendirilir. Müdürün önerisi üzerine öğretim elemanları arasından iki kişi müdür

yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilir. Müdür görevi başında bu-

lunmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Ve-

kâlet süresi altı ayı geçemez.

10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

çalışmaları denetlemek. 

ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Merkez Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılması gereken diğer görevleri yap-

mak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma

alanı ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün

önerisi üzerine Rektörün onayı ile üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş

üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya

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

süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az üç kez salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmaları ile yılda en az üç kez toplanarak ilgili plan ve programların ha-

zırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak.

c) Merkez çalışmalarıyla ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki

proje ve istemleri değerlendirmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği içinde, amaç ve görevlerine uygun proje,

analiz ve inceleme yapmak.

d) Merkezin yıllık etkinlik raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırla-

mak.
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e) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.

f) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; ticaret ve iş âlemi ile toplumda kendi alanında te-

mayüz etmiş kişilerden Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen en az üç üyeden oluşur.

Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirile-

bilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görev-

lendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez toplanır. Merkezin faali-

yetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır. 

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Demirbaş, alet, ekipman ve gelir kaynakları 

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

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

(2) Merkezin malî kaynakları, Üniversitenin bütçesine bu amaçla konacak özel ödenek

ile çalışmalara katılacak öteki Devlet kuruluşlarının ve Bakanlıkların ayıracakları fonlarla,

Merkezin yapacağı etkinliklerden sağlanacak gelirlerdir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük 

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden:

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi lisans

programları ile yabancı dil hazırlık programlarında yürütülen eğitim-öğretim, kayıt ve sınavlara

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin lisans prog-

ramlarına öğrenci kabulü, eğitim-öğretim, sınav, başarı değerlendirme, kayıt dondurma, dip-

loma ve kayıt sildirme işlemleri ile yabancı dil hazırlık programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,

ç) Dekan: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin ilgili fakülte dekanını,

d) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

e) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu,

f) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir diploma prog-

ramını kapsayan yükseköğretimi,

g) Müdür: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin ilgili yüksekokul müdürünü,

ğ) Mütevelli Heyet: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleriyle İlgili Esaslar

Lisans programları ve kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler ve yüksekokullarda açılacak lisans prog-

ramları ve bu programlara alınacak öğrenci sayıları, her yıl ilgili birimlerin görüşü alınarak

Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin onayı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile belir-

lenir.
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Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulünde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Açık ve uzaktan eğitim yapılan programlar hariç, başka bir yükseköğretim kurumu-

nun herhangi bir örgün lisans programında kayıtlı olmamak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucunda

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine yerleştirilmiş olmak.

c) ÖSYM tarafından belirlenen özel yetenek sınavına girme şartını haiz olup Üniversite

tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış ve programa yerleştirilmiş olmak.

ç) ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda İstanbul Sabahattin

Zaim Üniversitesine yerleştirilmiş olmak.

d) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal

ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Se-

nato tarafından belirlenen esaslara göre Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olmak.

e) Üniversitenin yurt dışından öğrenci kabulü için belirlediği kabul şartlarını sağlamış

olmak veya yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversite tarafından yapılan sınavda başarılı ol-

mak.

Üniversiteye kayıt

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan yeni öğrencilerin kayıtları,

YÖK veya Üniversite tarafından ilan edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca,

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla

Üniversiteye yerleştirilen adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite

e-Kayıt Sistemi üzerinden yapılabilir.

(2) Yeni öğrencilerin kayıt tarihleri, kayıt için istenen belgeler ve uyulacak esaslar, Üni-

versite tarafından belirlenerek ilan edilir.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-

lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak

işlem yapılır.

(4) Mazereti bulunan adaylar kayıt işlemlerini, yukarıdaki hükümlere uymak şartı ile

noter onaylı vekâletname ile belirledikleri vekilleri vasıtasıyla yaptırabilir.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir örgün lisans programında kayıtlı

olan öğrencilerin Üniversiteye kayıtları yapılmaz, yapılmış ise kayıtları silinir ve bu kayıt ne-

deniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir. Ayrıca; yanlış bilgi ve beyan, sahte veya

eksik belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları silinir, bu kayıt ne-

deniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(6) Yükseköğretim kurumlarından çıkarılma cezası almış olanlar ve belgelerinde tahrifat

bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin Üniversiteye kayıtları

yapılmaz; yapılmış ise kayıtları silinir ve bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları

iptal edilir.
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(7) YÖK veya Üniversite tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan

öğrenciler, Üniversitenin öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Öğrenim ücreti

MADDE 8 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir ve yıllık olarak tahakkuk etti-

rilir. Yıllık öğrenim ücretleri ile AKTS kredi ücretleri her yıl Mütevelli Heyet tarafından belir-

lenir ve ödeme şekliyle birlikte ilan edilir.

(2) Kayıtlı oldukları lisans programından normal öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda

mezun olamayan öğrenciler sonraki yarıyıllarda kaydolacakları derslerin AKTS kredi ücretini

öder.

(3) Yıllık öğrenim ücreti, yaz okulu ücretlerini kapsamaz.

(4) Yaz okulunda ders alan öğrenciler ile özel öğrenciler kaydolacakları derslerin AKTS

kredi ücretini öder.

(5) Üniversite tarafından sunulabilecek barınma, beslenme, ulaşım, kitap, yurt dışında

eğitim giderleri ve benzeri ek hizmetlerin bedeli yıllık öğrenim ücretine dahil değildir. Bu üc-

retler Mütevelli Heyet tarafından ayrıca belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte ilan edilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye

yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü ve Üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve lisans prog-

ramları arasındaki geçiş işlemleri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyin-

deki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Ya-

pılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre

yürütülür.

(2) Üniversiteye yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilgili yönetim kurulu tarafından

karar verilir. Bu öğrencilere, ilgili bölüm başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili yönetim kurulu

tarafından onaylanan intibak programları uygulanır.

(3) Yatay geçiş yoluyla öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan lisans

programlarına kayıt yaptıran öğrencilere 25 inci madde hükümleri uygulanır.

Dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans prog-

ramlarına dikey geçiş yoluyla kabul işlemleri; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının

Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen

esaslara göre yürütülür.

(2) Dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilere, ilgili bölüm başkanlığı tarafından

önerilen ve ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan intibak programları uygulanır.

(3) Dikey geçiş yoluyla öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan lisans

programlarına kayıt yaptıran öğrencilere 25 inci madde hükümleri uygulanır.

Öğrenci değişimi

MADDE 11 – (1) YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışın-

daki üniversitelerle yapılacak anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişimi kapsamında Üniversite

tarafından bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelere öğrenci

gönderilebilir ve bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir.
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(2) Bu süre içinde yurt içine veya yurt dışına giden öğrencinin Üniversitedeki kaydı

devam eder, bu süre öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılır. Değişim programı kapsa-

mında giden öğrenciler ilgili yarıyılların öğrenim ücretini Üniversiteye öderler. Değişim prog-

ramı kapsamında Üniversiteye gelen öğrencilerin öğrenim ücreti ile ilgili hususlar ilgili anlaş-

mada öngörüldüğü şekilde yürütülür.

(3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerden öğrencinin aldığı dersler ve bu

derslerin başarı notlarının yansıtılması için gerekli işlemler, ilgili yönetim kurulu tarafından

alınan intibak kararlarına göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Değişim prog-

ramı kapsamında gelen öğrencilere diploma veya unvan verilmez; ancak, aldıkları dersleri ve

notları gösteren bir belge verilir.

(4) Öğrenci değişimi programlarına ve diğer yükseköğretim kurumlarıyla yapılan an-

laşmalar çerçevesinde Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere; 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi

Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çift anadal ve yandal

MADDE 12 – (1) Üniversitede çift anadal ve yan dal programlarına ilişkin hususlar;

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,

Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-

melik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(2) Çift anadal programını başarı ile tamamlayan öğrencilere o dala ait lisans diploması,

yandal programını başarı ile tamamlayan öğrencilere o dal ile ilgili bir sertifika verilir.

Özel öğrenci

MADDE 13 – (1) Özel öğrenciler; yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim ku-

rumuna kayıtlı olup Üniversitede okutulan bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrencilerin başvuruları, ilgili bölüm başkanlığının görüşü alınarak ilgili yö-

netim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(3) Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararla-

namaz.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve

varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(5) Özel öğrenciler ilgili yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen AKTS kredi üc-

retini veya öğrenim ücretini öder.

(6) Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden, daha sonra yatay geçiş

yoluyla veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla Üniversiteye kesin kayıt yaptıranlar,

özel öğrenci statüsünde aldıkları lisans programının öğretim planında yer alan eşdeğer ders-

lerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim dili

MADDE 14 – (1) Üniversitede lisans programlarının öğretim dili, Türkçe öğretim ya-

pılan programlarda Türkçe, yabancı dilde öğretim yapılan programlarda ise kısmen veya ta-

mamen Arapça veya İngilizcedir. Öğretim dili kısmen yabancı dilde olan lisans programlarında
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kayıtlı öğrenciler; lisans öğrenimleri süresince öğrencisi bulundukları lisans programının öğ-

retim planında bulunan derslerin en az %30’unu ilgili yabancı dilden, öğretim dili tamamen

yabancı dilde olan lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler ise 2547 sayılı Kanunun 5 inci

maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan dersler hariç, lisans öğrenimleri süresince

öğrencisi oldukları lisans programının öğretim planında bulunan derslerin tamamını ilgili ya-

bancı dilde verilen derslerden almak zorundadır.

(2) Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin onayı ve YÖK’ün kararı ile bu diller dışında

bir dil ile öğretim yapılan programlar açılabilir.

Öğrenim süresi

MADDE 15 – (1) Öğrenciler; yabancı dil hazırlık programı hariç, kaydoldukları lisans

programının derslerinin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yeniletip ye-

niletmediklerine bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi

yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan

lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır.

(2) Azami öğrenim süresi, ek sınavlar, öğrencilik haklarından yararlanma ve öğrenim

süresiyle ilgili diğer hususlarda 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Yabancı dil hazırlık programının normal öğrenim süresi bir yıl, azami öğrenim süresi

iki yıldır.

(4) Üniversite içinde programlar arası geçiş yapan öğrencilerin önceki programlarında

geçirdikleri süre, yeni kaydoldukları lisans programının azami öğrenim süresine dahil edilir.

(5) Kayıtlı oldukları lisans programından normal öğrenim süresi içinde mezun olama-

yanlar uzatmalı öğrenci olarak adlandırılır.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 16 – (1) Eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınavları hariç her biri en az on dört

haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. YÖK’ün uygun görüşü alınarak Senato

kararı ile yaz okulu açılabilir.

(2) Eğitim-öğretim yılı, ilgili kurulun önerisi ve Senato kararıyla fakülte/yüksekokul

bazında yıllık sistem şeklinde belirlenebilir.

(3) Üniversitede eğitim-öğretim, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre

yapılır. Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre

yürütülür. Senato gerekli gördüğü hallerde akademik takvimde değişiklik yapabilir.

(4) Resmi tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Ayrıca, resmi tatil günle-

rine denk gelen derslerin telafisi de yapılmaz. Ancak, dersi veren birimlerce önerilen ve ilgili

yönetim kurulu tarafından uygun görülen ders ve sınavlar hafta içi mesai saatlerinden sonra

ve/veya Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim planları ve derslerin yürütülmesi

MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde

yer alan ortak zorunlu dersler ile lisans programının asgari eğitim-öğretim çalışmalarını ihtiva

eden ve başarıldığında diploma almaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarının tamamı

öğretim planlarında gösterilir. Öğretim planları her yarıyıl toplam 30 AKTS olacak şekilde,

dört yıllık lisans programları için toplam 240 AKTS kredisi, beş yıllık lisans programları için
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toplam 300 AKTS kredisi, altı yıllık lisans programları için toplam 360 AKTS kredisi olacak

şekilde düzenlenir. Öğretim planlarında dersin teori, uygulama, laboratuvar ve haftalık toplam

ders saatleri ile Üniversite ve AKTS kredileri belirtilir.

(2) Öğretim planları, her bir lisans programı için diploma alacak kişiye kazandıracağı

bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alınarak hazırlanır ve bölüm ku-

rulunun teklifi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Öğretim planlarının

öğrencilere uygulanmasında oluşabilecek intibak ve benzeri sorunların çözümü ilgili yönetim

kurullarının yetki ve sorumluluğundadır.

(3) Üniversitede eğitim-öğretim; teorik dersler, seminerler, uygulamalar, projeler, stüd-

yo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygula-

ma, lisans bitirme çalışması ve/veya projesi ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(4) Dersler yarıyıl veya yıl esasına göre yapılır. Bir dersin haftalık ders saati, o dersin

teorik saatleri ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin toplamından oluşur.

(5) Senato tarafından kabul edilmiş öğretim planına uygun haftalık ders programları,

her eğitim-öğretim yarıyılı başında, akademik takvimde belirtilen tarihte ilgili dekanlık/mü-

dürlük tarafından ilan edilir.

(6) Staj, öğrencinin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarma kabiliyetini geliştirmeyi

amaçlayan, Üniversite içi ve/veya dışı çalışmalardır. Staj yapılması zorunlu olan lisans prog-

ramlarının staj uygulama esasları bölüm kurulunun teklifi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun

onayı ile yürürlüğe girer. Stajlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri doğrultu-

sunda AKTS kredisi ile kredilendirilir.

(7) Lisans bitirme çalışması veya projesi; öğrencinin, istenen mesleki bilgi ve beceri

düzeyine eriştiğini gösteren ve danışman öğretim elemanları nezaretinde yürütülen kişisel veya

grup halinde yapılan çalışmalardır. Lisans bitirme çalışması veya projesinin yürütülmesine iliş-

kin hususlar bölüm kurulunun teklifi ve ilgili kurulun kararı ile belirlenir.

(8) Bazı dersler ilgili birimlerin önerisi ve Senato onayı ile YÖK tarafından belirlenen

ilgili mevzuata uygun olarak uzaktan eğitim yoluyla verilebilir.

Akademik danışman

MADDE 18 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığı tarafından tam zamanlı bir

öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir. Akademik danışman; öğrenciyi öğrenimi sü-

resince izler; lisans eğitim-öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgi-

lendirir, yönlendirir ve öğrencinin diğer sorunlarıyla ilgilenir. Gerekli durumlarda, ilgili bölüm

başkanlığı tarafından aynı usulle danışman değişikliği yapılabilir.

(2) Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma ve dersten çekilme işlemleri

akademik takvimde belirtilen tarihlerde danışman onayı ile yapılır.

(3) Akademik danışmanın görevde bulunmadığı sürede yerine bakacak öğretim elemanı

ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenir.

(4) Akademik danışman tarafından onaylanan ders kayıt ve ders ekleme-bırakma gibi

işlemler, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır ve bu işlemlere ilişkin sistem kayıtları yasal

süreleri boyunca saklanır.
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Dersler

MADDE 19 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğ-

rencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler ise öğrencinin önerilen dersler için-

den seçerek alabileceği derslerdir.

(2) Seçmeli dersler, ilgili kurulun belirlediği esaslara göre her lisans programının öğ-

retim planında tek tek veya grup olarak tanımlanmış derslerdir.

(3) Alınabilmesi daha önce bir veya daha fazla dersin başarılması koşuluna bağlı olan

derslere ön koşullu dersler denir. Ön koşullu dersler ve varsa diğer şartlar lisans programlarının

öğretim planlarında gösterilir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları bölüm kurulunun teklifi, ilgili

kurulun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Dersin bir AKTS kredisi, öğrencinin yirmi beş saatlik iş yüküne karşılık gelir. Öğ-

renci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama,

proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi ve benzeri eğitim-öğretim faa-

liyetlerinde harcanan zamanları ifade eder.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 20 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde

yer alan ortak zorunlu derslerden, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil ve

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı

olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde/yüksekokullarda iş sağlığı ve güvenliği; zorunlu

ve AKTS kredili ders olarak en az iki yarıyıl okutulur.

Derse devam zorunluluğu

MADDE 21 – (1) Üniversitede öğrenciler; bir yarıyıl içinde, teorik derslere %70, uy-

gulamalı derslere %80 oranında devam etmekle yükümlüdür. Her öğretim elemanı, derslere

devam mecburiyetini bu esaslara göre kontrol eder.

(2) Dersi veren öğretim elemanı, derse devam mecburiyetini yerine getirememiş öğ-

rencilere ait listeyi, akademik takvimde belirtilen derslerin bitiş tarihinde Öğrenci Bilgi Sistemi

üzerinden ilan eder. Bu öğrenciler, belirtilen dersten devamsız sayılır ve o dersin dönem sonu

sınavı ile bütünleme sınavına giremez. Başarısız sayılan bu öğrencilere dersi veren öğretim

elemanı tarafından DZ notu verilir. Bir dersten DZ notu alarak başarısız olan öğrencilerin ders

tekrarında derse devamları zorunludur. Öğrenciler, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen

esaslar doğrultusunda ders, uygulama, laboratuvar çalışmalarına devam etmek ve dersi veren

öğretim elemanının yapacağı diğer yarıyıl içi sınav ve çalışmalara katılmak zorundadır.

(3) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde

Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bun-

ların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları sebebiyle öğrenimlerine devam edeme-

dikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; öğrenciler bu süreler içinde gire-

medikleri sınavlara, dersi veren öğretim elemanı tarafından ilan edilen gün ve saatte girer.

(4) Ders tekrarı durumunda, daha önce devam şartı yerine getirilmiş olan teorik derslere

devam şartı aranmaz. Ancak; ders tekrarı yapan öğrenci, dersi veren öğretim elemanı tarafından

belirlenen diğer şartlara uymak zorundadır.
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Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin; azami öğrenim süresi bitimine kadar her yarıyıl başın-

da, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretini ödemeleri, kayıtlarını yeni-

lemeleri ve akademik danışman desteği ile ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekir. Kayıt ye-

nileme ve ders kayıt işlemi yapmasına rağmen derslere devam etmeyen öğrencilerin ödemiş

oldukları öğrenim ücreti iade edilmez ve sonraki yarıyılın/yılın öğrenim ücretinden mahsup

edilmez.

(2) Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim planındaki AKTS kredili derslere

normal ders yükü, kaydolduğu AKTS kredili derslerin tamamına yarıyıl ders yükü denir. Öğ-

rencinin bir yarıyıldaki normal ders yükü 30 AKTS’dir. Bir yarıyıla ait ders yükü en fazla 45

AKTS olabilir. Tekrarlanan dersler normal ders yüküne sayılır. Öğrenci, çift anadal dersleri ile

birlikte bir yarıyılda en fazla 50 AKTS kredi ders alabilir.

(3) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları

derslere kaydolmak zorundadır. Bu kural yaz öğretimi ders seçimi için de uygulanır. Öğretim

planından kaldırılan ve yerine eşdeğer yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız

olan veya kaldırılan dersi hiç almayan öğrenci, gerekli AKTS kredi yükünü tamamlamak şar-

tıyla o dersten muaf sayılır.

(4) Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde kayıt yenileme ve ders kaydı yapmayan

öğrenci, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu

süre, öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme

ve ders kayıt işlemleri en geç ilgili yarıyılın ilk iki haftası içerisinde yapılabilir.

(6) Öğretim planında gösterilen zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlamış, an-

cak staj, lisans bitirme çalışması veya projesini tamamlayamamış öğrenciler, sonraki yarıyıl-

larda AKTS kredi ücretini ödeyerek bu derslere kaydolmak zorundadır.

(7) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki tüm derslerini başaran ve AG-

NO’ları en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler; akademik danışmanlarının onayı ile bu şartı

sağladıkları her yarıyıl için bir üst sınıftan en fazla iki ders, AGNO’ları 3.50 ve üzerinde olan

öğrenciler ise en fazla üç ders alabilir. Bu kural yaz öğretimi ders seçimi için de uygulanır.

(8) Ön koşul dersini başaramamış olmak, üniversitelerarası değişim programlarına ka-

tılmış olmak ve benzeri sebeplerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere akademik

danışmanın onayı ile bir üst sınıftan ders verilebilir.

Ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme

MADDE 23 – (1) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri danışman onayıyla her yarıyılın

ilk haftası içerisinde yapılır. Öğrenciler bu hafta içerisinde kayıtlı oldukları derslerin bir kısmını

bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir. Ders ekleme işleminde haftalık ders programında çakış-

mayan derslerin seçilmesi zorunludur.

(2) Öğrenciler onuncu hafta sonuna kadar kayıtlı oldukları bir dersten akademik danış-

man onayı ile çekilebilir. Bu durumda öğrenim ücretinden herhangi bir iade ve mahsup yapıl-

maz. Öğrenciler, lisans programının normal öğrenim süresince en fazla dört dersten çekilebi-

lir.
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(3) Öğrencilerin bırakamayacakları ve çekilemeyecekleri dersler şunlardır:

a) İlk iki yarıyıla ait dersler.

b) Öğrencinin kayıt yaptırmış olduğu tek ders.

c) Daha önceki yarıyıllarda alınması gerektiği halde alınmayan veya alınıp başarısız

olunan ders.

ç) Normal öğrenim süresinde alınması gerektiği halde alınmayan ders.

(4) Öğrencilere, çekildikleri dersler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ÇK

harf notu verilir.

Ders muafiyeti

MADDE 24 – (1) YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim

kurumunda daha önce öğrenim görmüş olan öğrenci, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı

olduğu dersler için, ilgili sekreterliğe not durum belgesinin aslı ve ders içerikleriyle birlikte

bir dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talep edebilir. Öğrenci, muafiyet talebini Üniversiteye

kaydını yaptırdığı tarihten itibaren en geç beş işgünü içinde yapmak zorundadır. Sonraki tarih-

lerde yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik

talepler kabul edilmez. Öğrencinin muafiyet talebi ilgili dekanlık/müdürlük tarafından oluştu-

rulacak intibak komisyonu tarafından değerlendirilir ve ilgili yönetim kurulu tarafından intibakı

yapılarak karara bağlanır.

(2) Ders muafiyeti verilen öğrenciler, akademik danışmanın onayı ile ders alma kural-

larına uygun olarak muaf oldukları AKTS kredisi kadar ders yükünü karşılayacak şekilde bir

üst sınıftan ders alabilir. Bu kural yaz öğretimi ders seçimi için de uygulanır.

(3) YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha

önce öğrenim görmüş öğrenci, önceki diploma programında aldığı ve başarılı olduğu derslerden

Senato tarafından belirlenen esaslara göre muaf tutulur ve bu durum transkripte işlenir.

(4) YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha

önce öğrenim görmüş öğrencilerin, ağırlıklı genel not ortalamaları ve başarı dereceleri muafiyet

verilen dersler ile Üniversitede alınan dersler üzerinden hesaplanır.

Yabancı dil muafiyeti ve öğretimi

MADDE 25 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi, ya-

bancı dil hazırlık programı derslerine devam şartları, sınavlar, yabancı dil başarı şartları ve ya-

bancı dilden muafiyet işlemleri 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre

yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi, Sınavlar ve Diploma

Ders başarısı ve değerlendirme

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarısının ölçülmesinde; derse devam du-

rumları, yarıyıl içi çalışmaları, kısa sınavlar, ara sınavlar, dönem sonu ve bütünleme sınavları

değerlendirmeye katılır. Öğrencinin ders geçme ve ham başarı notuna bu faktörlerin hangi
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oranda etki edeceği ve ölçme-değerlendirme yöntemi ilgili dersin ders bilgi formunda belirtilir

ve her yarıyıl akademik takvimde belirtilen ders kayıtları haftasından önce dersi veren öğretim

elemanı tarafından ilan edilir.

(2) Ders başarı notları, dersi veren öğretim elemanları tarafından akademik takvimde

belirtilen tarihlerde verilir ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilere ilan edilir.

Sınavlar ve yarıyıl içi çalışmalar

MADDE 27 – (1) Sınavlar; kısa sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı, bütünleme sınavı,

mazeret sınavı, mezuniyet sınavı ve ek sınavlardan oluşur. Bunlardan;

a) Kısa sınavlar, yarıyıl içinde yapılan kısa süreli sınavlardır. Kısa sınavların, öğrenci-

lere önceden duyurulması zorunluluğu yoktur.

b) Ara sınavlar, yarıyıl içinde, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde en az bir

kez yapılan sınavlardır.

c) Dönem sonu sınavı, yarıyıl/yıl sonunda, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde

yapılan sınavdır.

ç) Bütünleme sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda, dönem sonu sınavına gir-

mek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirdiği halde, herhangi bir sebeple dönem

sonu sınavına girmeyen öğrenciler ile dönem sonu sınavı sonucunda başarısız olmuş öğrenciler

için yapılan sınavdır. Dönem sonu sınavında geçerli olan başarı notu hesaplama usulü bütün-

leme sınavında da uygulanır ve bütünleme sınav notu dönem sonu sınav notu yerine geçer. Bü-

tünleme sınavı için ve yaz okulunda alınan dersler için mazeret sınavı yapılmaz.

d) Mazeret sınavı, geçerli mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler için

yapılan sınavdır. Ara sınavlara mazeretleri sebebiyle giremeyen öğrenciler mazeretlerini be-

lirten belgeyi bir dilekçe ekinde sınav tarihinden itibaren en geç beş işgünü içinde ilgili sekre-

terliğe verir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere ara sınavların

bitiminden itibaren on beş işgünü içinde ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilen gün ve

saatte dersi veren öğretim elemanınca mazeret sınavı yapılır. Aynı gün ve saatte sınavları ça-

kışan öğrencilere de ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları halinde, giremedikleri ara sınavlar

için mazeret sınav hakkı tanınır. Mazeret sınavına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

e) Mezuniyet sınavı, normal öğrenim süresi sonunda mezuniyet için en fazla başarısız

iki dersi kalan veya en fazla iki dersin sınavına girerek mezun olabilecek durumda olan öğren-

ciye, ilgili sekreterliğe bir dilekçe ile başvurması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl

sonu sınavlarını takip eden on beş işgünü içinde mezuniyet sınavı yapılır. Öğrencinin mezuniyet

sınavına gireceği dersleri daha önce almış ve devam şartını yerine getirmiş olması gerekir. Me-

zuniyet sınavlarında ara sınav ve benzeri yarıyıl içi değerlendirme kriterleri dikkate alınmaz.

Başarı değerlendirmesi belli bir sürece bağlı olan proje ve benzeri dersler için mezuniyet sınavı

yapılmaz. Mezuniyet sınavında alınan not, öğretim elemanı tarafından 100’lük sistemdeki not

aralıklarına göre doğrudan harf notuna dönüştürülür.

f) Yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl içinde yapılan ders, laboratuvar ve atölye uygulaması,

arazi çalışması, ödev, proje, seminer, staj ve benzeri çalışmalardır.

10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



g) Ek sınav, azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı oldukları lisans programından mezun

olabilmek için son sınıf öğrencilerine; başarısız oldukları ve sınava girme şartını sağladıkları

tüm dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse

indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğ-

rencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın

sınırsız sınav hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli tüm derslerden

geçer not aldıkları halde başarılı sayılabilmeleri için gerekli not ortalamasını sağlayamamaları

sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine, not ortalamalarını yük-

seltmek üzere, istedikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygu-

laması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak

sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sı-

nırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu öğrenciler, sınav hakkı

dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu sınavlardan alınan not, öğretim ele-

manı tarafından 100’lük sistemdeki not aralıklarına göre doğrudan harf notuna dönüştürülür.

Sınav programları ve yeri

MADDE 28 – (1) Akademik takvimde tarihleri belirlenmiş olan sınavların yeri, günü

ve saatleri, ilgili dekanlık/müdürlük tarafından sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

(2) Sınavlar, Üniversite binalarında yapılır. Ancak arazi üzerinde yapılan ders ve uy-

gulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

Sınav dönemi

MADDE 29 – (1) Her yarıyıl derslerinin bitiminde bir sınav dönemi vardır. Sınav dö-

nemlerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programının ilgili yarıyılına ait derslerinden aynı

gün içinde en fazla üç sınav yapılabilir.

(2) Lisans bitirme çalışması veya projesi sınavı, en geç bütünleme sınavlarının not ila-

nına kadar ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenen tarihte yapılır. Laboratuvar, uygulama

ve arazi üzerinde yapılması gereken derslerle, sınava girme hakkı bu çalışmaların sonucuna

bağlı olan derslerin sınavları bu çalışmaların bitiminde yapılabilir.

Sınav şekli

MADDE 30 – (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersi veren öğretim elemanının

talebi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğretim elemanı tarafından ders bilgi formunda da be-

lirtilmek şartıyla sınav; sözlü, proje veya ödev olarak yapılabilir.

(2) Sınavları, dersi veren öğretim elemanları düzenler ve yürütür. Dersi veren öğretim

elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağına dersi ve-

ren öğretim elemanının önerisi üzerine ilgili bölüm başkanlığı tarafından karar verilir.

Sınav notlarına itiraz ve not düzeltme

MADDE 31 – (1) Sınav notlarına itiraz, sınav notlarının ilanını takip eden beş işgünü

içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile yapılır. İtiraz, maddi hata ve içerik yönünden

ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir; herhangi bir hatanın yapılmış olduğunun tespiti ha-

linde düzeltme talebi, öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından

sonuçlandırılarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
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(2) Öğretim elemanı; dersin sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren beş işgünü

içinde ilgili sekreterliğe hatalı not girişi, eksik ve/veya yanlış hesaplama ve benzeri sebepleri be-

lirten bir dilekçe ile başvurarak not düzeltme talep edebilir. Not düzeltme talepleri ilgili yönetim

kurulu kararı ile kesinleşir ve karar bir üst yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 32 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri

öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yıl sonu harf notu olarak takdir olunur. Not ortalaması he-

saplarına katılan puanlar ile bu puanların harf notu karşılıkları, katsayıları ve başarı durumları

aşağıda gösterilmiştir:

(2) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) EK (eksik) notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir

sebeple ders için gerekli şartları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olu-

nur. Öğrenci, herhangi bir dersten EK notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren on

beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde EK notu kendi-

liğinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının

önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla EK notunun süresi bir sonraki kayıt yenileme ve

ders kayıt haftasına kadar uzatılabilir.

b) YT (yeterli) notu, öğretim planlarında bulunan haftalık teorik, uygulama veya labo-

ratuvar saati olmayan; staj, seminer, lisans bitirme çalışması veya projesi gibi derslerden başarılı

olan öğrencilere verilir.

c) YZ (yetersiz) notu, öğretim planlarında bulunan haftalık teorik, uygulama veya la-

boratuvar saati olmayan; staj, seminer, lisans bitirme çalışması veya projesi gibi derslerden ba-

şarısız olan öğrencilere verilir.

ç) DV (devam ediyor) notu, öğretim planlarında bulunan haftalık teorik, uygulama veya

laboratuvar saati olmayan; staj, seminer, lisans bitirme çalışması veya projesi gibi dersleri bi-

tirmemiş; ancak, başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
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d) DZ (devamsız) notu, derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini

yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında

FF notu olarak işlem görür.

e) TR (transfer) notu, YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim

kurumunda daha önce öğrenim gören öğrencilerin, o yükseköğretim kurumunda aldıkları ve

başarılı oldukları derslerden eşdeğerliliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen, ancak

başarı notu bu maddede tanımlanan harf notlarından birine doğrudan dönüştürülemeyen dersler

için verilir. Transfer notu ANO ve AGNO hesabına katılmaz.

f) ÇK (çekildi) notu, öğrencinin her yarıyılın başlangıcından itibaren onuncu hafta so-

nuna kadar danışmanın onayı ile çekilmesine izin verilen ders için verilir.

g) GM (girmedi) notu, öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GM notu alan

öğrenci bütünleme sınavlarına girerse GM notu sayısal nota dönüştürülür. Bütünleme sınavla-

rına girmezse GM notu sıfıra dönüşür.

Başarı durumu

MADDE 33 – (1) Bir dersten YT, TR, DD ve daha yukarı not alan öğrenciler, o dersten

başarılı sayılır.

(2) Bir dersten FF, FD, YZ ve DZ notu alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.

(3) AGNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler başarılı sayılır. AGNO’su 2.00’ın altında

olan öğrenciler ise başarısız sayılır.

(4) Lisans programındaki öğreniminin dördüncü yarıyılı sonunda AGNO’su 2.00’ın al-

tında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Bu öğrenci, sınamalı statüden çıkmak için önce-

likle FF, FD, DZ, YZ veya ÇK notu aldığı dersleri tekrar etmek zorundadır. Ders yükünün dol-

maması durumunda ise daha önce DD veya DC notu aldığı dersleri isteğe bağlı olarak tekrar

edebilir. Sınamalı statüdeki öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki

yarıyıllara ait dersleri danışman onayı olmadan alamaz.

(5) Öğrencilerin; Üniversite, fakülte/yüksekokul ve bölüm/program bazında akademik

başarı dereceleri ağırlıklı genel not ortalamalarına göre belirlenir. Derece sıralaması; ilgili ya-

rıyıla kadar öğretim planındaki zorunlu/seçmeli tüm derslerini alan ve AKTS kredi yüklerini

tamamlayan, yatay geçiş, dikey geçiş ve çift anadal programı öğrencileri de dahil olmak üzere

tüm öğrenciler arasında yapılır. Sıralama yapılırken ağırlıklı genel not ortalaması en yüksek

olan öğrenciye öncelik verilir. Derece sıralamasının yapıldığı yarıyıl ve/veya alt yarıyıllardan

eksik dersi veya AKTS kredisi olan öğrenciler ile uzatmalı öğrenciler sıralamaya dahil edilmez.

Öğrencilerin akademik başarı derece sıralamasına ilişkin diğer hususlar Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavlar, kısa sınavlar, arazi çalışması,

uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, laboratuvar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından,

devam durumundan ve yarıyıl sonu sınavından alınan notlar ile o dersin başarı değerlendirme

sistemine göre dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir. Açılacak derslere ait başarı

değerlendirme sistemi her yarıyıl en geç akademik takvimde belirtilen ders kayıtları haftasından

önce ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi formuna işlenerek Öğrenci Bilgi Sistemi üze-

rinden öğrencilere ilan edilir.
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(7) Öğretim elemanı dersin başarı notunu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde be-

lirtilen süre içinde ilan ederek sınav kağıtları ve diğer dokümanlarla birlikte ilgili sekreterliğe

teslim eder.

Ders tekrarı ile ilgili esaslar

MADDE 34 – (1) Bir dersten FF, FD, DZ, YZ veya ÇK notu alan öğrenciler; bu dersi,

verildiği ilk yarıyılda tekrar alır.

(2) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir;

bunun yerine aynı seçmeli gruptan başka bir ders alınabilir.

(3) Öğrenciler, AGNO’sunu yükseltmek amacı ile daha önce DD ve DC harf notu almış

olduklerı dersleri, söz konusu derslerde kontenjan bulunması şartıyla danışman onayı ile tekrar

alabilir. Öğrencinin not belgesinde almış olduğu son not geçerli sayılır ve ders tekrarı yapılan

yarıyılın ANO ve AGNO’sunu etkiler. Öğrenciler, daha önce CC ve üstü harf notu aldığı dersleri

tekrar alamaz.

(4) Normal öğrenim süresini tamamladığı halde ders tekrarı yapması gereken öğrenciler,

akademik takvime uygun olarak kayıt yenilemek ve ders kaydı yaptırmakla yükümlüdür.

Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 35 – (1) Ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalamasının

(AGNO) hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

a) Ağırlıklı not ortalaması hesabında, öğrencinin ilgili yarıyılda aldığı derslerin başarı

notu ağırlık katsayıları ile bu derslere ait AKTS kredileri çarpılarak elde edilen çarpımlar top-

lanır ve bu toplam, AKTS kredilerinin toplamına bölünür.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması hesabında, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm

derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ile bu derslere ait AKTS kredileri çarpılarak elde edilen

çarpımlar toplanır ve bu toplam, AKTS kredileri toplamına bölünür.

c) ANO, AGNO ve sınav notu virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

ANO, AGNO ve sınav notunun virgülden sonraki üçüncü hanesi 5 veya daha fazla ise yukarıya,

4 veya daha az ise aşağıya yuvarlanır.

Ön lisans diploması

MADDE 36 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde

yer alan ortak zorunlu dersler ile kayıtlı olduğu lisans programının öğretim planının ilk dört

yarıyılındaki tüm dersleri başarmış olup AGNO’sunu en az 2.00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye

müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğ-

renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya

Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili yö-

netim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir.

Lisans diploması

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen sınav ve değerlendirme esasları çerçe-

vesinde, kayıtlı olduğu lisans programının öğretim planındaki zorunlu ve seçmeli dersleri başarı

ile tamamlayan ve AGNO’su 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine
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getiren öğrencilere, kayıtlı oldukları programın lisans diploması ile akademik ve mesleki ye-

terliliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki verilir. Kurumlararası

yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için en az 60 AKTS

kredilik dersi Üniversitede alıp başarması gerekir.

(2) Öğrencilerin mezuniyetine ilgili yönetim kurulunda karar verilir. Mezuniyet tarihi,

ilgili yönetim kurulunun mezuniyete karar verdiği tarihtir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak

ilgili yönetim kurulunun onay tarihi yazılır.

(3) Diploma tarihi; diploma ve eklerinin düzenlendiği tarihtir.

(4) Diplomalar ilgili dekan/müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

(5) Diploma eki; diploma alan her öğrenciye, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre

düzenlenir ve verilir.

(6) Diploma hazırlanıncaya kadar öğrencinin isteği üzerine geçici mezuniyet belgesi

verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Kayıt Sildirme ve İlişik Kesilmesi

Kayıt dondurma

MADDE 38 – (1) Öğrencinin kaydı; varsa önceki yıllara ve kayıt dondurulan yıla ait

öğrenim ücretini ödemek şartıyla ve haklı ve geçerli sebeplerle, ilgili yönetim kurulu kararı ile

yabancı dil hazırlık programında toplam en çok iki yarıyıl, lisans programlarında bir kerede

iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl dondurulabilir. Bu süreler zorunlu hallerde Üni-

versite Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. Kayıt dondurulan yıl/yarıyıl için ödenen öğrenim

ücreti iade edilmez, ancak bu tutar bir sonraki yılın öğrenim ücretinden mahsup edilir. Kayıt

dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin; hastalık, tabii afet, yurt dışında öğrenim görme, askerlik tecilinin iptali

ve benzeri haklı ve geçerli mazeretinin bulunması ve bunu belgelendirmesi halinde kendisinin

veya vekilinin başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı dondurulabilir.

b) Öğrencinin kayıt dondurma talebini bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip

eden ilk iki hafta içinde doğrudan ilgili sekreterliğe yapması gerekir. Zorunlu haller dışında bu

süreler bittikten sonra yapılan kayıt dondurma başvuruları kabul edilmez. Öğrenci dilekçesine

kayıt dondurma sebebine göre; sağlık raporunu, askerlik belgesini, mülki amirden alınacak afet

belgesini, yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeyi veya benzeri belgeleri ekler.

c) İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kayıt dondurma süresi belirtilir. Kayıt

donduran öğrenci, kayıt dondurduğu süre içinde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve sı-

navlara giremez. Bu süre, öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılmaz.

ç) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl ortasında meydana gel-

mesi halinde öğrenci, o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.

Kayıt sildirme

MADDE 39 – (1) Kayıt sildirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenci, bir dilekçe ve "İlişik

Kesme Formu" ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat eder. Öğrencinin kaydı Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığı tarafından silinerek ilgili birimlere bildirilir.
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b) Yeni kayıt yaptıran veya kayıt yenileten öğrenci, Üniversiteden ayrılmak isterse ay-

rılmak istedikleri tarihe kadar olan mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

c) Kayıt sildirme işlemi öğrencinin şahsen ve yazılı müracaatı ile gerçekleştirilir. Ancak,

özel hallerde ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması şartıyla, öğrencinin noter kanalı

ile belirlediği bir vekil Üniversiteden kaydını sildirebilir. Kaydı silinen öğrencinin Üniversite

ile ilişiği kesilir ve varsa dosyasındaki diploma kendisine iade edilir.

ç) Kayıt sildirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar Üniversite Yönetim Kurulu tarafın-

dan belirlenir.

d) Bu Yönetmelikte yer almayan diğer sebeplerle kaydı silinme durumuna gelmiş öğ-

renciler hakkında da bu maddedeki hükümler uygulanır.

e) Başka bir yükseköğretim kurumuna Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Li-

sans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi

Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yatay geçiş yapan öğ-

rencinin kaydı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından silinerek ilgili birimlere bildirilir.

İlişik kesilmesi

MADDE 40 – (1) Aşağıda durumu belirtilen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu tarafın-

dan Üniversite ile ilişiği kesilir ve ilgili birimlere bildirilir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrenciler.

b) Ölüm sebebiyle veya sağlık raporu ile belgelenen hastalıkları sebebiyle öğrenimine

devam edemeyeceği anlaşılan öğrenciler.

c) Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve YÖK’ün onayı ile; dört yıl üst üste öğrenim

ücreti ödemeyen ve/veya kayıt yenilemeyen öğrenciler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yüksek onur ve onur öğrencileri

MADDE 41 – (1) Lisans öğrenimleri süresince disiplin cezası almayan ve öğrenimlerini

en az 3.50 AGNO ile tamamlayan öğrenciler yüksek onur, 3.00-3.49 arasında AGNO ile ta-

mamlayan öğrenciler ise onur öğrencisi olur.

(2) Yüksek onur veya onur öğrencilerinin diplomalarının arka yüzüne ve diploma ekine

yüksek onur veya onur öğrencisi olduğu yazılır.

Disiplin

MADDE 42 – (1) Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri;

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilere uzak-

laştırma aldıkları sürelerin öğrenim ücreti iade edilmez ve sonraki yarıyılın/yılın öğrenim üc-

retinden mahsup edilmez.

(3) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğ-

renciler, ilgili yarıyılda/yılda kaydoldukları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına

giremez. Devamsızlık nedeniyle derslerden başarısız sayılan bu öğrencilere dersin öğretim ele-

manları tarafından DZ notu verilir.
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Burslar

MADDE 43 – (1) Üniversitenin burslu ve indirimli lisans programlarına yerleştirilen

öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece öğrenim ücretini veya öğrenim ücreti üzerinden

yapılacak indirimleri kapsar. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap, yaz öğre-

timi, özel öğrencilik, yurt dışında eğitim ve benzeri giderler burs kapsamı dışındadır.

(2) Burs ve indirimler karşılıksız olup öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programının nor-

mal öğrenim süresince ve ilave bir yıl süreyle, not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şart-

ları aranmaksızın devam eder ve yabancı dil hazırlık sınıfının bir yılını da kapsar.

(3) Üniversite tarafından öğrencilere sağlanan diğer burs ve indirimler ile ilgili esaslar

Mütevelli Heyet tarafından belirlenen bir yönerge ile ilan edilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 44 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği

daimi adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye

elektronik yolla da tebligat yapılabilir.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş olan

veya ikamet adreslerini değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe

ile bildirmemiş olan öğrencilerin bildirdikleri adrese yapılacak tebligatlar kendilerine ulaşmış

sayılır.

Kimlik kartı

MADDE 45 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran her öğrenciye, öğrenci kimlik kartı

verilir.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin Üni-

versiteden ilişiklerinin kesildiği bilgisi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yükseköğ-

retim Bilgi Sistemine işlenerek öğrencilik hakları sonlandırılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 47 – (1) 17/1/2013 tarihli ve 28531 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders muafiyeti, daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi bir diploma prog-

ramında başarılı olunan eşdeğer dersler için talep edilebilir. Muafiyet talebinin, öğrenci tara-

fından ilk kaydını veya kayıt yenilemesini takip eden on işgünü içinde yapılması gerekir. Mua-

fiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye on beş işgünü

içinde yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi ve

on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Öğrencinin, öğrenimi boyunca alabilecek olduğu ders/derslerin AKTS kredileri top-

lamı öğrencinin öğrenim gördüğü program için 31 inci ve 32 nci maddelerde belirtilen mezu-

niyet için gerekli AKTS kredisinin %10’unu geçemez.”

“(12) Bir öğrenim dalının öğretim planının öngördüğü seçmeli dersler, herhangi bir ne-

denden dolayı öğrenci tarafından kendi programından alınamaması durumunda, AGNO şartı

ve ilgili birim yönetim kurulu kararı aranmaksızın aynı birim içerisinde diğer programların

seçmeli derslerinden alınabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) İlgili birim kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim

Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Bu madde kapsamındaki yabancı dil

eğitimi Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Ya-

pılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Öğrenci, 37 nci maddede belirtilen gerekçeler dışında devamsızlık

nedeni ne olursa olsun, ilk kez aldığı derslerin en az % 70’ine ve varsa teorik ders dışındaki

her türlü uygulama çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde klinik/pratik uygulama derslerine

devam zorunluluğu her bir uygulama bakımından ayrı ayrı hesaplanır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirlenmiş olan devam şartlarının herhangi birini

sağlamayan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen yarıyıl/yılsonu sınavlarının öncesinde

ilan edilir. Devamsız öğrenciler, ilgili dersin yarıyıl/yılsonu sınavına alınmaz ve başarısız sa-

yılır.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağı-

daki cümle eklenmiştir.

“Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde ilgili yönetim kurulu kararıyla ara sınav ya-

pılmayabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ANO ve AGNO hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır:”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin

sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde bu sınav yılda bir defa yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Bu madde, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerine uygulanmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(3) 2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kaydolup AGNO’su yeterli

düzeyde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen tüm koşulları sağlamış olan öğrenciler açı-

sından 31 inci ve 32 nci maddelerde belirtilen mezuniyet için gerekli AKTS kredileri aran-

maz.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/9/2010 27706

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/8/2011 28038

2- 11/9/2011 28051

3- 10/7/2013 28703

4- 19/9/2013 28770

5- 26/11/2013 28833

6- 21/2/2014 28920

7- 22/2/2015 29275

8- 26/7/2015 29426

9- 29/9/2017 30195

10- 22/1/2018 30309
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 6)

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tü-
ketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin; (II/C/1.1) bölümünde yer alan “En-
gelli sağlık kurulu raporu” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, söz konusu tanımdan sonra
gelmek üzere aşağıdaki “Çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER)” tanımı eklenmiş
ve “Engellilik derecesi (oranı)” tanımında yer alan “Engelli” ibaresi “Engellilik” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

“Engellilik sağlık kurulu raporu: 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde
20/2/2019 tarihinden itibaren yetkili sağlık kurumlarından alınan 18 yaşını doldurmuş erişkinler
için engellilik sağlık kurulu raporunu veya raporun alındığı tarihte yürürlükte olan engelli sağlık
kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili diğer yönetmelik/mevzuat çerçevesinde 20/2/2019 ta-
rihinden önce yetkili sağlık kurumlarından alınan (18 yaşın altında olan çocuklar için alınanlar
dahil) engelli sağlık kurulu raporunu,”

“Çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER): 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yö-
netmelik çerçevesinde, 20/2/2019 tarihinden itibaren yetkili sağlık kurumlarından alınan 18
yaşını doldurmamış çocuklar için özel gereksinim raporunu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/C/1.2.1) bölümünün;
a) Birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“18 yaşını doldurmuş malul veya engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için

engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engellilik sağlık kurulu raporunu
haiz olması gerekir. 18 yaşını doldurmamış malul veya engellilerin bu uygulamadan yararla-
nabilmesi için ise 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen ve engellilik derecesinin %90 veya
daha fazla olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporunu veya bu tarihten itibaren ilgili mevzuat
çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan, “7” özel gereksinim kodu ile “Özel koşul
gereksinimi vardır (ÖKGV)” bilgileri çerçevesinde özel gereksinim düzeyini içeren ÇÖZGER’i
haiz olması gerekir. Bununla birlikte, ilgili Yönetmelik gereği 18 yaşını dolduran malul veya
engellilerin haiz olduğu daha önceki yıllara ait ÇÖZGER’e göre işlem yapılması mümkün bu-
lunmadığından, bu kişilerin 18 yaşını doldurduktan sonra bu istisnadan yararlanabilmeleri için
engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair erişkinler için engellilik sağlık kurulu
raporunu haiz olmaları gerektiği tabiidir.”

b) İkinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı
örneğinin” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya özel koşul gereksinimi (ÖKGV)
olduğuna dair gereksinim düzeyini (“7” özel gereksinim kodunu) içeren ÇÖZGER’in bir ör-
neğinin (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneğinin)” şeklinde
değiştirilmiştir.
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c) Dördüncü paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter

onaylı örneği” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik

ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Beşinci paragrafında yer alan “incelenerek” ibaresinden sonra gelmek üzere “bahsi

geçen raporun aranan şartları taşıdığının tespitini müteakip geçerli ve malul veya engellinin

haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik

ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlü-

ğünden teyit edilmesi) üzerine,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/C/1.2.2) bölümünün;

a) Birinci paragrafında yer alan “engelli” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Altıncı paragrafında yer alan “yalnızca” ibaresi “18 yaşını doldurmuş malul veya

engellilerden” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen malul veya engelliler” iba-

resi “engellilik sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler” şeklinde değiştirilmiş ve bu paragrafın

sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“18 yaşını doldurmamış malul veya engellilerin bu uygulamadan faydalanabilmesi için ise

20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen, sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması

gerekliliğine ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engellilik sağlık ku-

rulu raporunu veya bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından

alınan, sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerektiğine dair değerlendirme

ve “7” özel gereksinim kodu ile “Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)” bilgileri çerçevesinde

özel gereksinim düzeyini içeren ÇÖZGER’i haiz olmaları gerekir. Bununla birlikte, ilgili Yö-

netmelik gereğince 18 yaşını dolduran malul veya engellilerin haiz olduğu daha önceki yıllara

ait ÇÖZGER’e göre işlem yapılması mümkün bulunmadığından, bu kişilerin 18 yaşını doldur-

duktan sonra bu istisnadan yararlanabilmeleri için sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye

kullanması gerekliliğine ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair erişkinler

için engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olmaları gerektiği tabiidir.”

c) Yedinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı

örneği” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik or-

tamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Dokuzuncu paragrafında yer alan “fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporunun”

ibaresi “fotokopisi, engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik or-

tamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Onuncu paragrafında yer alan “incelenerek” ibaresinden sonra gelmek üzere “bahsi

geçen raporun aranan şartları taşıdığının tespitini müteakip geçerli ve malul veya engellinin

haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik

ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlü-

ğünden teyit edilmesi) üzerine,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II/C/1.3) bölümünün;

a) Altıncı paragrafında yer alan “sağ ayağı ampute” ibaresinden sonra gelmek üzere

“veya her iki ayağında/dizinde ayaklarını kullanmaya mani aynı oranda kısıtlılık” ibaresi ek-

lenmiştir.
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b) Yedinci paragrafında yer alan “otomatik vitesli taşıtlar,” ibaresinden sonra gelmek

üzere, “fren ve gaz pedallarında özel tertibat yaptırılmasını gerektirir başkaca engelinin olma-

ması kaydıyla,” ibaresi eklenmiştir.

c) Sekizinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) Onuncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Bu uygulamadan yararlanılabilmesi için engellilik durumunun, engellilik sağlık kurulu

raporu ile tevsik edilmesi gerekir.

20/2/2019 tarihinden itibaren düzenlenen engellilik sağlık kurulu raporlarına istinaden

işlem yapılabilmesi için raporun “Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması

gerekir” değerlendirmesini içermesi şarttır. Bu tarihten itibaren düzenlenmekle birlikte söz ko-

nusu değerlendirmeyi içermeyen raporlara istinaden işlem yapılmaz.

Bununla birlikte, 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen engelli sağlık kurulu raporla-

rına istinaden işlem yapılabilmesi için ise raporun, maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel

tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına

gerek olmaksızın sadece otomatik vitesli taşıtların) kullanılması gerektiğine dair değerlendirme

içermesi gerekir. 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen raporlardan; taşıtın hareket ettirici ak-

samında özel tertibat yaptırılması gerektiğine dair değerlendirme bulunmayanlar ile “Özel ter-

tibatlı araç kullanabilir”, “Otomatik vitesli araç kullanabilir”, “Otomatik vitesli araç kullanması

uygundur” gibi bir zorunluluğu değil, tercihi veya olasılığı ifade edebilen değerlendirmeleri

içeren raporlara istinaden işlem yapılmaz. Ancak, taşıtın hareket ettirici aksamında özel tertibat

yaptırılması gerektiğine dair değerlendirmeyi içermemekle veya olasılığı ifade edebilen de-

ğerlendirmeler içermekle birlikte, raporda yer alan tespit ve açıklamalardan (sağ veya sol

kol/bacak uzuv yokluğu veya uzuvların fonksiyonlarını yitirdiği/yerine getirmediği/kullanıla-

madığı ve benzeri) özel tertibat gerekliliğinin açıkça anlaşılması halinde, bu raporlara istinaden

de işlem yapılabilir.

Diğer taraftan, istisnadan yararlanılabilmesi için ayrıca H sınıfı veya engellilik durumu

itibarıyla istisna kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel tertibata/tertibatlara ilişkin iba-

releri (kod numarasını/numaralarını) içeren sürücü belgesini haiz olunması şarttır. Ancak, sü-

rücü belgesinde özel tertibat kodlarının bulunması, istisnadan yararlanmak için gerekli olmakla

birlikte tek başına yeterli değildir. Engelliliği ile sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı

taşıt kullanılması gerektiğine dair değerlendirme bulunan engellilik sağlık kurulu raporunda

belirtilen engel durumunun ne yönde bir tertibat gerektirdiğinin tespitinde, sürücü belgesinde

yer alan özel tertibat kodları dikkate alınır. Bu kodların engellilik sağlık kurulu raporunda tespit

edilen engellilik durumu ile uyumlu olması gerekir.

Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumu ile sürücü belgesinde yer

alan özel tertibat kodlarının uygunluğu belirlenirken engellilik sağlık kurulu raporundaki teşhis

ve/veya bulgular esas alınır. Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumu ile sü-

rücü belgesinde yer alan özel tertibat kod/kodlarının uyumlu olmaması halinde istisna kapsa-

mında işlem tesis edilmez. Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumundan,

engelin hangi uzvu etkilediğinin açıkça anlaşılamaması nedeniyle tereddüde düşülmesi duru-

munda raporu düzenleyen hastaneden açıklama istenebilir.”
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d) On birinci paragrafında yer alan “Özel tertibatlı veya özel tertibat yaptırılan taşıtların

maluliyeti veya engelliliği ile kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya

noter onaylı örneği” ibaresi “Maluliyet veya engel durumu itibarıyla sadece hareket ettirici ak-

samda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair engellilik sağlık kurulu raporunun bir

örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde

değiştirilmiştir.

e) On üçüncü paragrafında yer alan “maluliyeti veya engelliliği ile özel tertibat yaptırılan

taşıtları kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” iba-

resi “maluliyet veya engel durumu itibarıyla sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt

kullanılması gerektiğine dair engellilik sağlık kurulu raporunun bir örneği (elektronik ortamda

teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

f) On dördüncü paragrafında yer alan “incelenerek,” ibaresinden sonra gelmek üzere

“engellilik sağlık kurulu raporunda sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kulla-

nılması gerektiğine dair değerlendirmenin bulunduğu, sürücü belgesinin engele uygun özel ter-

tibat kodunu/kodlarını içerdiği ve” ibaresi eklenmiş, “Bu tespit üzerine,” ibaresi “Bu tespitler

ve bahsi geçen raporun geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor oldu-

ğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit

edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/C/1.5) bölümünün;

a) Onuncu paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu,” ibaresi “Cumhurbaşkanı,” şeklinde

değiştirilmiştir.

b) On birinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporu” ibaresi “engellilik

sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporları” ibaresi “en-

gellilik sağlık kurulu raporları veya ÇÖZGER’ler” şeklinde değiştirilmiştir.

c) On ikinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “engellilik

sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’inin” şeklinde değiştirilmiş ve paragrafın birinci cüm-

lesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İlgili mevzuat uyarınca, malul veya engelli adına düzenlenen en son tarihli rapordan önce dü-

zenlenen raporlar, süresine bakılmaksızın yeni rapor tarihinden sonra yapılacak başvurular ba-

kımından geçersiz olduğundan, malul veya engellinin birden fazla engellilik sağlık kurulu ra-

poru veya ÇÖZGER’inin bulunması halinde bu uygulamada en son tarihli rapora istinaden iş-

lem yapılır.”

ç) On üçüncü paragrafında yer alan “Engelli sağlık kurulu raporunda,” ibaresi “Engel-

lilik sağlık kurulu raporunda veya ÇÖZGER’de,” şeklinde değiştirilmiştir.

d) On dördüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Aynı şekilde, ÇÖZGER’e istinaden istisnadan yararlanılması ve taşıtın alındığı tarihten itiba-

ren beş yıllık süre içinde malul veya engellinin 18 yaşını doldurması halinde, ÖTV istisnasının

devamı için erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu ibrazı aranmaz.”

e) On beşinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “engellilik

sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’in” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporu” ibaresi

“engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 6 – Aynı Tebliğin;

a) (II/C/3) bölümünün başlığında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı”

şeklinde değiştirilmiştir.

b) (II/C/3.1) bölümünde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde

değiştirilmiştir.

c) (II/C/3.2) bölümünde yer alan “Başbakanlığa” ibareleri “Cumhurbaşkanlığına” şek-

linde, “Başbakanlık” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde, “Başbakanlıktan” ibaresi “Cum-

hurbaşkanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin;

a) (IV/B) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescili yapılan taşıtlar, bu Kanun uygula-

masında “kayıt ve tescile tabi olmayanlar” olarak değerlendirildiğinden, motorlu araç ticareti

yapan ithalatçılar tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceği bilinmeden ÖTV öden-

meksizin ithal edilen veya imalatçısı/ithalatçısı tarafından motorlu araç ticareti yapanlara teslim

edilen kayıt ve tescile tabi olan taşıtların, sonradan ithalatçılar veya motorlu araç ticareti ya-

panlarca Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi halinde, bu teslime ilişkin ÖTV, Türk Silahlı

Kuvvetlerine teslimi gerçekleştiren tarafından Tebliğin (IV/C/1, 2 ve 3.2) bölümlerindeki açık-

lamalar çerçevesinde vergi dairesine beyan edilir.”

b) (IV/C/3.2) bölümünün son paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf ek-

lenmiştir.

“Kayıt ve tescile tabi taşıtların motorlu araç ticareti yapanlar tarafından, münhasıran

Türk Silahlı Kuvvetlerine kayıt ve tescile tabi olmayan taşıt olarak teslim edilmesi halinde bu

taşıtlara ilişkin (2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin, sadece ÖTV’ye tabi işlemlerin bulunduğu

dönemlerde verilmesi mümkündür.”

c) (IV/G/1) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhur-

başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (VI/E/1.3) bölümünün üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Söz konusu devir veya işletme kayıtlarından çıkarmaya ilişkin işlemlerin iki yıllık

süre içinde gerçekleştirilmemesi halinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettiril-

meyen vergiler (ÖTV ve ÖTV’den kaynaklanan KDV), alıcıdan (istisnadan faydalanandan)

vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu işlemler iki yıllık süre

içinde gerçekleştirilmekle (ve gerçekleştirildiği vergi dairesince tespit edilmekle) birlikte aranan

belgelerin bu süre içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmemesi halinde, istisnadan yararlanan

adına Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikinci derecede usulsüzlük cezası kesilir.”

MADDE 9 – Bu Tebliğin;

a) 4 üncü maddesinin (ç) bendi ile Özel Tüketim Vergisi (II) sayılı Liste Uygulama Ge-

nel Tebliğinin (II/C/1.3) bölümüne eklenen on ikinci ve on üçüncü paragraflar, yayımı tarihin-

den itibaren istisna kapsamında tesis edilecek işlemlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
TEKERLEKLİ ARAÇLAR VE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA ARAÇLARDA

KULLANILAN AKSAM VE PARÇALAR İLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU TEKNİK DÜZENLEMELERİNİN

UYGULAMAYA KONULMASINA VE BAZI TEBLİĞLERİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2009/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SVGM-2019/3)

MADDE 1 – 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli
Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Bir-
leşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konul-
masına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’in Ek-1’inde
yer alan tabloya aşağıdaki R-138 ila R-147 numaralı satırlar eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/2/2009 27140
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 20/9/2013 28771
2- 3/9/2014 29108
3- 30/4/2016 29699
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE

İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN
UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: SVGM-2019/4)

MADDE 1 – 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçlar
ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Tek-
nik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2010/1)’e
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Birleşik Krallık (BK)’ın Avrupa Birliği (AB)’nden ayrılması ve son seviye onay
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) BK onay kuruluşunun AB onay kuruluşu yetkisini kaybetme

tarihinden önce verdiği AT tip onay belgelerinin diğer AB ülkeleri onay kuruluşları tarafından
geçerliliğinin sürdürülmesi durumunda AB’de geçerli olan bu belgeler aynı koşullarda ülke-
mizde de geçerlidir. Geçerliliğin sürdürülmesine ilişkin iş ve işlemlerden imalatçılar sorumludur.

(2) Ülkemizde üretim yapan imalatçıların BK onay kuruluşunca verilmiş AT tip onay
belgeleri için ulusal tip onay belgesi talep etmesi halinde, BK’nın AB’den ayrılmasından ba-
ğımsız olarak söz konusu tip onayının ülkemizde ilgili mevzuatı uyarınca kullanılabileceği ta-
rihe kadar, mevcut test raporları ile mevcut tip olarak ulusal tip onay belgesi düzenlenebilir.
Ayrıca, ülkemizde üretilen araçlar için geçerli olmak üzere; BK onay kuruluşunca verilmiş ak-
sam, sistem ve ayrı teknik ünite AT tip onay belgelerinde yer alan mevcut test raporlarının ak-
sam, sistem ve ayrı teknik ünitenin üretim yerinden ve imalatçısından bağımsız olarak doğrudan
ulusal araç tip onay belgelerinde kullanılmasına müsaade edilir. Bu durumda; aksam, sistem
ve ayrı teknik ünite AT tip onay numarasının yerine ilgili mevzuatın seviyesini de belirtecek
şekilde mevcut test raporu numarası kullanılabilir.

(3) BK onay kuruluşunca verilmiş araç, aksam, sistem veya ayrı teknik ünite AT tip
onay belgelerinin geçerliliğini yitirdiği tarihten, birinci ve/veya ikinci fıkra çerçevesinde AT
tip onay belgesi ve/veya ulusal tip onay belgesine dönüştürülmesi veya test raporlarının kulla-
nılması tarihine kadar, geçerliliğini yitiren bu belgeler kullanılamaz ve uygunluk belgesi dü-
zenlenemez.

(4) BK onay kuruluşunun AB onay kuruluşu yetkisini kaybetme tarihinden önce ilgili
mevzuatına uygun olarak üretilen aksam, sistem, ayrı teknik ünite, tam, tamamlanmış veya ta-
mamlanmamış araçlar anılan tarihten sonra da piyasaya arz edilebilir ve kullanılabilir.

(5) BK’nın AB’den ayrılmasının iptal edilmesi durumunda ikinci ila dördüncü fıkralar
uygulanmaz.

(6) Ulusal tip onayı işlemlerinde imalatçının talep etmesi halinde, AB’de yayımlanan
ilgili mevzuatın güncel son seviyesine göre de onay verilebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/4/2010 27548

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/1/2015 29229
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
SIĞIR ETİ İTHALATINDA SAĞLIK VE TEKNİK ŞARTLARIN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/43)’DE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/38)

MADDE 1 – 7/10/2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Eti
İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/43)’e
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İstisnai uygulama
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin geçici

4 üncü maddesi bu Tebliğ kapsamı dışındadır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür. 

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT
DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/20)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/27)

MADDE 1 ‒ 30/12/2018 tarihli ve 30641 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2019/20)’nin Ek-1/C’sinde yer alan tablodaki “1901.90.99.90.19” GTİP numaralı
satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin Ek-1/C’sinde yer alan tablodaki “1905.90.80.00.19” GTİP
numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 3 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2017 30203

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/8/2018 30515 (Mükerrer)
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 07/08/2019

Karar No : 2019/ÖİB-K-21

Konu : Taşınmaz Satışı
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KURUL KARARLARI
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 7105 

—— • —— 

Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 7106 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 7095 

—— • —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 

 7015/1-1 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 7016/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5 TON ÇİFT KİRİŞ KÖPRÜLÜ VİNÇ SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2019/376246 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Cad. No: 1   58030/ 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 221 7000-71123 - 0 346 221 1900 

c) Elektronik Posta Adresi : sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: Sivas Loko Bakım Atölye Müdürlüğü DMU 

Hangarının ihtiyacı bulunan 5 Ton Çift Kiriş Köprülü Vinç satın alınması işi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosuna (Giriş kat, Ek Bina Z-32 nolu oda) 21/08/2019 Çarşamba 

günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale TCDD Taşımacılık A.Ş. 

Toplantı Salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 113 nolu oda) 

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (Giriş kat, Ek Bina Z-32 nolu oda) görülebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli 

Teşekkülümüz Banka Hesap Numarasına 200,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve 

Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, Ek Bina Z-32 nolu oda) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 7027/1-1 
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OTOMATİK VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNALARININ  

ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

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

Fabrikamız Otomatik ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinalarının Çalıştırılması Hizmeti 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 

Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/373063 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

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

2 - İhale konusu malın 

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

çalıştırılması ± % 20 Toleranslı 160.000 Ton pancar 

boşaltılması ve istiflenmesi hizmet alımı işi. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası Merkez Kantarı 

b) İşin Süresi : 65 Gün 

c) Tarihi ve saati : 22.08.2019 - 14:00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 200,00 (İkiyüz TL.) karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

6 - Teklifler, 22.08.2019 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Ağrı Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Yaşar Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 -İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6873/1-1 
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TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

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

Şeker Ambarı Tahmil Tahliye hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/371701 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah. 65400 

Erciş/VAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

     internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kampanya döneminde tahmini 3 ay 24 kişi ve 

Kampanya dışında ise 9 ay 6 kişi ile ± % 20 toleranslı 

22.000 ton şekerin tahmil tahliye işlerinin yapılması 

hizmet alımı işidir.(ayrıntılı bilgi ihale dökümanında 

belirtilmiştir.) 

b) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası-Şeker Ambarı 

c) İşin süresi : İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 12 ay (1 yıl)’dır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22.08.2019 Perşembe günü - Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

5 –İ hale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret Serisinde görülebilir ve TL. 118,00 

(Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-Tahliye 

hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

10 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7028/1-1 
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PANCAR ANALİZ LABORATUVARI, KALİTE VE İŞLETME KONTROL 

LABORATUVARI İŞÇİLİK ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

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

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı, Kalite ve İşletme 

Kontrol Laboratuvarı İşçilik Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Şartname ve 

Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya 

herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE 

PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/379287 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : YURTBAŞI/ELAZIĞ 

b) Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414 

c) Elektronik Posta Adresi  : elazigseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale Konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : (± % 20 toleranslı) Pancar Analiz Laboratuvar 24 Kişi 

ile 60 gün süreli 1440 Yevmiye ve 36 Ulusal Bayram ve 

Genel Tatil Günleri ve 24 kişi 60 gün sonra 12 kişiye 

düşürülerek 30 gün süreli 360 yevmiye ve 12 Ulusal 

Bayram ve Resmi Tatil Günleri ile Kalite ve İşletme 

Kontrol hizmetleri 18 Kişi ile 95 Gün Süreli 1710 

Yevmiye ve 45 Ulusal Bayram ve Tatil Günleri olmak 

üzere Toplam 42 Kişi 3510 yevmiye ile 93 Ulusal 

Bayram ve Tatil günleri şeker üretimi kampanyası 

süresince çalıştırılacaktır. 

b ) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası 

c ) İşin Süresi :  Şeker Üretim Kampanyası Dönemi, Tahmini 90-95 gün 

  (±% 20 toleranslı) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

 

b) Tarihi - Saati  : 27.08.2019 - 14:00 

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) 

adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar: 

Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. Maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 6985/1-1 
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KRİSTALİZE OLMUŞ MELASIN SATIŞI VE MELAS TANKLARININ  

TEMİZLENMESİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın sahasında bulunan büyük melas tankı içindeki kristalize olmuş köpüklü ± % 

30 toleranslı yaklaşık 200 ton kristalize olmuş ve evsafını yitirmiş melasın satışı ve tankların 

temizlik ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına göre 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 UŞAK 

b) telefon ve faks numarası : 0276 231 14 91 Faks: 0276 231 17 32 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın sahasında bulunan büyük melas tankı 

içindeki kristalize olmuş köpüklü ± % 30 toleranslı 

yaklaşık 200 ton kristalize olmuş ve evsafını yitirmiş 

melasın satışı ve tankların temizlik işidir. 

b) yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 

c) işin süresi : İşin süresi yer teslimini müteakip 7 (yedi) iş günüdür. 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

  Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 UŞAK 

b) tarihi ve saati : 21.08.2019 Çarşamba günü, saat 14:30 

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü / UŞAK adresindeki 

Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dökümanları (KDV Dahil) TL. 118,00 (Yüzonsekiztürk 

lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü 

olmalıdır. 

7 -İhale gün ve saatinde (21.08.2019 Çarşamba) yeniden teklif alınması (açık arttırma 

ve/veya pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin 

Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin 

bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul 

edilecektir. 

8 - Mezkur satış 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6958/1-1 
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TAHMİL TAHLİYE İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

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

Malatya Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan Şeker Ambarlarında Tahmil Tahliye işine ait 

İşçilik Hizmetin yürütülmesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/370419 

1 - İdarenin 

a) adı 

b) adresi : Malatya Şeker fabrikası Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA 

c) telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 - 0422 212 10 52 

ç) elektronik posta adresi : malatyaseker@turkseker.gov.tr 

d) İhale dokümanının görülebileceği 

    İnternet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) niteliği, türü ve miktarı : Malatya Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan 

ŞekerAmbarlarında Kampanya Döneminde ± % 20 

Toleranslı 4 Ay süreli Günlük 45 Kişi ile Kampanya 

Haricinde ise ± % 20 Toleranslı 8 Ay Süreli Günlük 6 

Kişi ile Tahmil Tahliye işine ait işçilik hizmetinin 

yürütülmesi, 

b) yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Şeker Ambarları 

c) işin süresi : ± % 20 Toleranslı 12 Ay 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati : 21/08/2019 Çarşamba Günü Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

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

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
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bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

5 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

5.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belge, 

5.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Kamu veya özel sektörde her türlü tahmil tahliye işleri, istifleme, yükleme ve 

ambalajlama işine nicelik ve nitelik bakımından benzerlik gösteren işler ile işçi çalıştırma ile ilgili 

hizmet işleri benzer iş sayılacaktır. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

8 - Teklifler 21/08/2019 Çarşamba Günü Saat 14.00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya 

adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için fiyat teklifi verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir 7068/1-1 
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EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) TAŞIT SATIŞI YAPILACAKTIR 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞIT SATIŞI (TDLSATIS-13)“kapalı teklif 

usulü” ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında “açık arttırma usulü” ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mah. 2180.Cad. No:10 06100Çankaya / 

ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 - 207 32 22 - 0 312 - 286 90 73 
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : ihale@tp.gov.tr; gkarakurum@tpao.gov.tr 
d) İlgili Personelin Adı, 
    Soyadı ve Unvanı : Gökhun KARAKURUM/ Uzman 
2 - İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 47 Adet E.Ö.D. Taşıt Satışı 
b) Bulunduğu Yer : İstekliler ihale konusu taşıtları T.P.A.O. Genel 

Müdürlük sahasında mesai saatleri dâhilinde (09.ºº-
11³º / 13³º -16³º) başvurarak bir refakatçi ile birlikte 
görebilirler. Taşıtların mevcut durumu dikkate 
alınarak teklif verilecek ve aynı durumda teslim işlemi 
yapılacaktır. Taşıtların herhangi bir nedenle görülmemesi 
itiraz sebebi değildir. 

3 - İhalenin; 
a) Yapılacağı Yer : TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 Çankaya/ 
ANKARA TPAO Genel Müdürlüğü Tedarik ve 
Lojistik Daire Başkanlığı İhale Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 1. Oturum: 27.08.2019 Saat 10.30; 2. Oturum: 
27.08.2019 Saat 14.30 

4 - İhaleye ilişkin bilgiler: 
a) T.P. Genel Müdürlüğü’nde bulunan toplam 47 Adet E.Ö.D. Taşıt Satışı Türkiye 

Petrolleri A.O. Mal ve Hizmet Satım Değerlendirme Yönetmeliği gereğince kapalı teklif usulü ile 
teklif alma ve uygun teklif verenler arasında açık arttırma usulü ile birlikte uygulanmak suretiyle 
satılacaktır. 

b) İhaleye ilişkin şartname; 
T.P. Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı/İhale Müdürlüğü 6. Kat 615 

no.lu odada görülebilir ve şartname bedeli 100.00 TL. Vakıflar Bankası T.P.A.O Bürosu IBAN 
NO: TR970001500158007290224965 no.lu T.P.A.O. hesabına yatırılarak, dosya numarası ve 
şartname bedeli olduğunu belirtip aynı adresten temin edilir. 

(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, telefon numarası, vergi dairesi, vergi 
numarası ve ilgili dosya numarasını yazdırmak zorundadırlar.) 

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
c) Teklifler, 27.08.2019 tarih ve saat 10.30’a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELEN 

EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Postada oluşabilecek gecikmeden Ortaklığımız sorumlu değildir. 

d) Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte teklif verdikleri her bir taşıt için 2500 TL 
(İKİBİNBEŞYÜZTÜRKLİRASI) geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat verilmemiş veya 
eksik teminat verilmiş teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

e) İhale, 27.08.2019 Salı günü saat: 10.30’da Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı İhale 
Salonunda yapılacak, Şartnamede istenilen belgeleri eksiksiz veren şahıs/firmalar ile 27.08.2019 
tarihi, saat 14.30’da TPAO Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı İhale 
Salonunda açık arttırma yapılacaktır. 

5- Taşıtların görülmesine ilişkin bilgiler: 
Taşıtların mevcut durumu dikkate alınarak teklif verilecek ve aynı durumda teslim işlemi 

yapılacaktır. İstekliler, İhale konusu taşıtları, ihale tarihi öncesi yerlerinde görüp incelediğini ve 
gördüğü şekli ile aldığını peşinen kabul etmiş olup, ihale sonrasında, teslimden sonra taşıtın 
kendisine gösterildiği şekilde teslim edilmediğini ileri sürerek hak iddiasında bulunamaz. 
Taşıtların herhangi bir nedenle görülmemesi itiraz sebebi değildir. 

 7108/1-1 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

420 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLÜ AKIM TRANSFORMATÖRLERİ  

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğü 380 kV Şalt sahasında mevcut olan 17 adet 3 farklı tip (sekonder sayı 

ve özelliklerine göre) EMEK marka AT-420 tipi açık şalt akım trafolarının yerine kullanılmak 

üzere satın alınacak 17 adet 420 kV en yüksek sistem gerilimindeki kompozit silikon izolatörlü 

kafa tipi akım transformatörlerinin alımı işi. (Ekli teknik şartnameye göre) 

İHALE KAYIT NUMARASI : 2019 / 363085 

1 - İDARENİN: 

a ) Adresi : P.K. 47    34315 Avcılar / İSTANBUL 

b ) Telefon ve Faks No : Tel   : (0212) 875 91 00 (8 Hat)  

  Faks : (0212) 875 91 10-13 

c ) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 

2 - İHALE KONUSUNUN: 

a) Niteliği : İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünün 

ihtiyacı olan 420 kV Kompozit silikon izolatörlü akım 

transformatörleri alımı işi. (Ekli teknik şartnameye göre) 

b) Türü : Mal alımı. 

c) Dosya No : 2019 / 14 

d) Şartname Bedel : 50,00 TL. 

e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 

f) İşin Süresi : 210 takvim günü 

3 - İHALENİN: 

a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 

b ) Tarihi ve Saati : 03/09/2019 Salı günü - Saat 15:00’te 

4 - İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 

P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı 

adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar 

Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile 

birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 03/09/2019 Salı günü - Saat 15:00’ e kadar EÜAŞ 

İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli 

taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

6 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

7 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 7083/1-1 
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HAVA - YER TELSİZ CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

Hava Yer Telsiz Cihazı Temini İşi DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesine Göre 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Dosya Numarası : 2019/10 

1 - Kuruluşun 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu 

Üzeri) No:32 06560 Yenimahalle/ANKARA 

b)Telefon ve faks numarası : +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348-

204 2626-204 2878 /Fax no: +90 (312) 2128158 

c) İhale dokümanının görüleceği : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

Satın adres Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış 

Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 no.lu 

oda 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : VHF Sabit Verici 300 adet, 

  VHF Sabit Alıcı 300 adet, 

  UHF Sabit Verici 60 adet, 

  UHF Sabit Alıcı 60 adet,  

  olmak üzere toplam 720 Adet Telsiz Cihazının, 

eğitimi ve yedek malzemesi ile birlikte temini işi-

Mal alımı 

b) Teslim yeri : DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü 

Esenboğa/Ankara depolarıdır. 

c) Teslim Süresi : Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeyi sözleşmenin 

tebliğini müteakip en fazla 300 (Üçyüz) takvim günü 

içerisinde (teklifte belirtilen sürenin daha az olması 

halinde teklifteki bu süre dikkate alınacaktır) 2 (İki) 

partide teslim etmiş olacaktır. (1. Partide Yedek 

Malzeme Listesinde bulunan malzemelerden VHF 

Multicoupler (4 Rx kanallı), VHF Isolator, VHF 

Dual Cavity Band Pass Filter, VHF Cavity 

Combiner (4 Tx kanallı), İkili Rx Power Splitter, 

VHF/UHF Otomatik Dual Cavity Band Pass Filter, 

VHF Anten, UHF Anten malzemesini en fazla 150 

günde teslim edilecektir.) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 24.09.2019 - 11:00 

4 - İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. İdari şartname ekinde yeralan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi 

Başkanlığına/Kuruluşun göstereceği banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanabilmesi için, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgenin ayrı ayrı 

sunulması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel 

içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. 

İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim 

belgesinin sunulması gerekir. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki (a), (b) 

maddesinde bulunan belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
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İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 

4.3.3. İstekli; imalatçı ise ISO 9000 serisi kalite belgesini, yetkili satıcı ise imalatçının ve 

yetkili satıcının ISO 9000 serisi kalite belgesini teklif evrakları ile birlikte verecektir. 

4.3.4. Bu ihale kapsamında satın alınacak cihazlar özel imalat süreci gerektirdiğinden, 

istekliler tarafından iş deneyim belgesi veya üretim kapasite raporundan birinin sunulması 

yeterlidir. 

Üretim kapasite raporu teklif edilen cihaz miktarında (Teslimat süresi içerisinde 300 Adet 

VHF Sabit Verici, 300 Adet VHF Sabit Alıcı, 60 Adet UHF Sabit Verici, 60 Adet UHF Sabit 

Alıcı Cihazı) olacaktır. 

4.3.5. Teknik Doküman: 

4.3.5.1. Model ve versiyon olarak teklif edilen sistemlere ait güncelleştirilmiş ve Teknik 

Şartnamede yer alan teknik özellikleri kapsayan orijinal (İngilizce veya Türkçe olarak 

hazırlanmış) katalog ve dokümanlar teklifle birlikte verilecektir. 

4.3.5.2. Teknik Şartnamede yer alan teknik özellikler, teknik dokümanın ilgili 

sayfalarında işaretlenecektir. (Teknik dokümanda referans gösterilen yerde, hangi maddeye 

karşılık geldiği belirtilecektir) 

4.3.5.3. Dokümanların yer aldığı ve teklif edilen sistemleri tanıtan CD/DVD (Windows 

ortamında kullanılmak üzere) teklif ekinde yer alacaktır. 

4.3.6. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar: 

4.3.6.1. Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli 

sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. 

4.3.6.2. Teknik şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, Teknik Hususlar 

bölümü dışındaki diğer bölümler de dâhil cevaplandırılmamış hiç bir madde kalmayacaktır. 

4.3.6.3. Teknik Şartnameye verilecek cevaplarda, ilk önce konu ile ilgili detaylı ve 

açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik/İdari Dokümanların ilgili bölüm ve sayfaları 

mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, madde 6) Ayrıca; 

teknik/idari dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin cevabı olduğu 

belirtilecektir. 

4.3.6.4. Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar formatı aşağıdaki gibi olacaktır. 

Teknik şartnameye verilecek cevaplar 4 sütun halinde; 

1. Sütunda : Teknik Şartname Maddesi (tamamı aynen yazılacak), 

2. Sütunda : Karşılama Durumu, 

3. Sütunda : Açıklamalar, 

4. Sütunda : Referans, 

başlıkları altında hazırlanacaktır. 
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4.3.6.5. Teknik şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar 

verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde 

cevaplandırılacaktır. 

4.3.6.6. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan veya teknik şartnameye verilen cevaplar 

ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4. İstekliler Teknik Şartnamenin IV. YEDEK MALZEME bölümünün 4. maddesine 

göre düzenlenmiş Fiyatlı 10 (on) yıllık Yedek Malzeme Listesini teklifi ile birlikte verecektir. 

4.4.1. İstekliler, garanti süresinde ve garanti süresinin dolmasını müteakip, teklif edeceği 

cihaza ait yedek malzemeyi en az 10 yıl süreyle temin edecek ve 10 yıllık süreyi içeren ayrıntılı 

yedek malzeme listesini imzalı ve kaşeli olarak fiyatlandıracaktır. (Verilen fiyat DAT teslim fiyatı 

olacaktır.) Kuruluş malzemeleri listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. (Yedek 

malzemelerin satın alınması durumunda Kuruluş sözleşme yapma, teminat alma hakkını saklı tutar.) 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Bu ihalede benzer iş olarak alıcı telsiz cihazları ve/veya verici telsiz cihazları ve/veya 

transceiver telsiz cihazları kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 

(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL(Yüz Türk Lirası) (KDV 

Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. 

bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin 

ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 

birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-

136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 

kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.(Bu şart yabancı 

isteklilerde aranmaz.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-

136 no.lu odaya elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür.  

12 -Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, 

kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 7076/1-1 
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2 (İKİ) ADET İŞYERİ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Odunpazarı Belediye Başkanlığından: 

1 - İhalenin Yapılacağı Yer ve Bilgileri: 

a) Adresi : Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No: 4 Odunpazarı/ 

ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 222 213 30 30 / 2214    Faks: 0 222 227 96 07 

c) Elektronik posta adresi : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr 

d) İhalenin Yapılacağı yer : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu 

2 - İhalenin Konusu: 

Tapunun Kızıltoprak Mahallesi 2783 ada 4 parselinde kayıtlı, Vişnelik Mahallesi Atatürk 

Bulvarı Kayıhan Sokak No: 1 adresinde bulunan yapıda yer alan 2 (iki) adet işyerinin 

(market+işyeri) 15.000.000,00 TL (on beş milyon Türk Lirası Sıfır Kuruş) muhammen bedel 

üzerinden Aylık kirası 125.000,00 TL altında kalmamak kaydı ile %3,50 ciro üzerinden artırma 

yapılarak; sözleşmenin imzalanmasından sonra 30 gün içerisinde 7.500.000,00 (Yedi milyon beş 

yüz bin Türk Lirası Sıfır Kuruş) bedelin peşinen yatırılması ve ciro üzerinden bulunan kira 

bedelinin peşinattan mahsup edilmesi; peşin alınan ücretin tamamının mahsup edilmesinden sonra 

kira ödemelerine ciro üzerinden devam edilmesi kaydı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 

35-A Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi işi. 

İli : Eskişehir 

İlçesi : Odunpazarı 

Taşınmazın adresi : Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı Kayıhan Sokak No: 1 

Odunpazarı/Eskişehir 

Ada/Parsel : Kızıltoprak mahallesi 2783 Ada 4 Parsel 

Yapı Alanı : Market 2.291,57 m² ve depo alanı 660,51+58,33 m²,diğer 

işyeri kullanım alanı 104,24 m², mutfağı 49,30 m²,işletme 

55,91 m² dir. 

Cinsi ve Miktarı : 1 adet market ve 1 adet işyeri 

İşin Süresi : İş yeri tesliminden itibaren 10 yıl 

Muhammen Bedel : İhalede belirlenen aylık ciro oranı (en az %3,5) kira 

bedelidir. Ancak bu bedel 125.000,00 TL/Ay altında 

olamaz. 10 yıllık muhammen bedel 15.000.000,00 TL 

Geçici Teminat : 450.000,00 TL (Muhammen Bedelin %3’ü) 

İhale Tarih ve Saati :  20.08.2019 Salı günü saat 10:30 

3 - Son başvuru ve teklif tarihi: 

İhaleye Katılabilmek için isteklilerin örneğine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini 

yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Odunpazarı Belediyesi 2. Katında bulunan Yazı 

işleri Kalemine vermeleri gerekmektedir. 

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) İç Zarf (İç zarfın içerisinde şekli ve içeriği İhale Şartnamede belirtilen teklif mektubu) 

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi 

bilgilerini içeren beyan, 

c) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce 

onaylanmış sureti, 
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c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti, 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı, 

e) Gerçek veya Tüzel kişi isteklilerin 2019 yılına ait 3.000.000,00 TL (Üç milyon Türk 

Lirası) toplam yurt içi cirosunu gösteren gelir gider tablosunu ibraz etmek zorundadır. Gelir gider 

tablosunun Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavirce onaylı olması gerekmektedir. İş ortaklığı 

olması halinde iş ortaklarının toplam yurt içi cirosu en az 3.000.000,00 TL (Üç milyon Türk 

Lirası) olması zorunludur. İsteklilerin istenen bu ciroyu doğrudan sağlaması gerekmektedir yada 

bu özelliklere sahip firmalardan en az 10 yıllık yetkili bayilik sahibi olduğunu ve kesintisiz 

işlerini sürdürmüş olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. 

f) İhaleye katılan istekliler doğrudan gıda ve temel ihtiyaç maddeleri satışını yapmayı 

taahhüt ettikleri gibi ayrıca da çeşitli ihtiyaç maddelerinin satılabileceği alanları oluşturarak 

işletmeyi yada alt kiracılar yoluyla üçüncü şahıslara işlettirmeyi taahhüt ettiklerini bildirir 

taahhütname. 

g) İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden ve ihale için tüm yetkileri içerir noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı. 

h) Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 

i) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde Ortak Girişim Beyannamesi 

j) İlk ilan tarihinden sonra vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge, 

k) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belge 

l) Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Odunpazarı 

Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale 

günü tarihli alınan borcu olmadığına dair belge, 

m) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

n) İhale konusu taşınmazların yerinde gezip gördüğünü, incelediğini, mevcut haliyle kabul 

ettiğine dair imzalı taahhütname, 

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 

a) Tedavüldeki Türk Lirası 

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) 

6 - Teminatların Teslim yeri : 

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki 

teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine 

yatırılması zorunludur. 

7-İhaleye Katılamayacaklar: 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler 

doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin 

üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur. 

8 - İstekliler ihale şartnamesini; mesai saatleri içerisinde 8:00-12:00 ve 13:00-17:00 

saatleri arasında Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No: 4 Odunpazarı / Eskişehir adresinde; 

Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı 

adresten 1.000,00TL ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 7009/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz merkez ilçe, kuzeykent mahallesi, 1284 ada 6 parsel ve 1284 ada 7 parselde 

bulunan taşınmazların satışı yapılacaktır. 

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait İlimiz Merkez İlçeye bağlı Kuzeykent Mahallesi 1284 

ada 6 parselde kayıtlı 5.000,93 m2, 1284 ada 7 parselde kayıtlı 6.000,30 m2 yüzölçümlü vasıfları 

arsa olan şehir imar planında imar durumları sosyal ve kültürel tesis (yurt alanı) olarak belirtilen 

taşınmazların; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü 

ayrı ayrı satışı yapılacaktır. İhale bedeli % 50 peşin geri kalanı 4 eşit taksitle 1’er aylık dönemler 

halinde tahsil edilecektir. 

2 - Bahse konu olan taşınmazların muhammen bedeli 1284 ada 6 parselde taşınmazın 

muhammen bedeli 4.900.911,40 TL, olup; geçici teminatı 147.027,34 TL’dir. 1284 ada 7 parselde 

taşınmazın muhammen bedeli 5.880.294,00 TL olup; geçici teminatı 176.408,82 TL’dir. 

3 - İhale 27.08.2019 Salı günü 1284 ada 6 parsel saat 11:00’de, 1284 ada 7 parsel saat 

11.15’de Valilik Binası toplantı salonunda Encümenimiz tarafından yapılacaktır. 

4 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai 

bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir. 

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin; 

a) Yerleşim yeri belgesi,(İkametgah) 

b) 2019 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü, 

c) Vekaleten katılanlar için 2019 yılına ait noter tasdikli vekaletname, 

d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2019 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi. 

e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 

2019 yılına ait noter tasdikli sureti. 

f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen 

teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 26.08.2019 tarihi saat 

17:30 mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan Encümen Müdürlüğüne 

vereceklerdir. 

6 - İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 

7 - Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

İlan olunur. 6948/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden: 

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 22/08/2019 

Saati 14:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri GEREDE O.İ.M 

Sıra 
No Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 
Miktarı Parti 

Sayısı 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici 

Teminat Adet M3/Ster/K 

1 Muhtelif 2.Sn.Ub.Kl. Sarıçam 
Tomruk  0 280 6 480,00 4.032,00 

2 Muhtelif 2.Sn.Ub.İn. Sarıçam 
Tomruk  0 120 3 460,00 1.656,00 

3 Muhtelif 2.Sn.Ub.Kl. Göknar 

Tomruk  1871 2351.234 31 470,00 33.153,00 

4 Muhtelif 2.Sn.Ub.İn. Göknar 

Tomruk  136 250.148 7 450,00 3.377,00 

5 Muhtelif 2.Sn. Sarıçam Maden 

Direk  0 270 8 290,00 2.349,00 

6 Muhtelif 2.Sn. Göknar Maden 

Direk  0 250 7 280,00 2.100,00 

7 CEMALLER SD. 3.Sn.Kb.Kl. Sarıçam 
Tomruk  0 50 2 330,00 496,00 

8 CEMALLER SD. 3.Sn.Kb.İn. Sarıçam 
Tomruk  0 50 2 310,00 466,00 

9 Muhtelif 3.Sn.Kb.Kl. Göknar 

Tomruk  0 120 4 330,00 1.188,00 

10 ÇAPAKLI SD. 3.Sn.Kb.Kl. Kavak 

Tomruk  0 3 1 310,00 28,00 

11 Muhtelif 3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam 
Tomruk  0 490 12 350,00 5.145,00 

12 Muhtelif 3.Sn.Nb.İn. Sarıçam 
Tomruk  0 620 18 330,00 6.138,00 

13 Muhtelif 3.Sn.Nb.Kl. Göknar 

Tomruk  1190 1889.547 33 350,00 19.841,0 0 

14 Muhtelif 3.Sn.Nb.İn. Göknar 

Tomruk  1960 1468.028 31 330,00 14.533,00 

15 ÇAPAKLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Kavak 

Tomruk  0 15 1 310,00 140,00 

16 ÇAPAKLI SD. 3.Sn.Nb.İn. Kavak 

Tomruk  0 15 1 310,00 140,00 

17 Muhtelif 3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam 
Tomruk  0 220 5 370,00 2.442,00 

18 Muhtelif 3.Sn.Ub.İn. Sarıçam 
Tomruk  0 80 2 350,00 840,00 

19 Muhtelif 3.Sn.Ub.Kl. Göknar 

Tomruk  164 683.713 15 370,00 7.589,00 
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20 ÇAPAKLI SD. 
3.Sn.Ub.İn. Göknar 

Tomruk  0 40 2 350,00 420,00 

21 
MERKEZ DEPO 

SD. 
Karaçam Kağıtlık Odun 

(M3)  404 125.125 2 260,00 976,00 

22 Muhtelif 
Sarıçam Kağıtlık Odun 

(M3)  0 410 12 260,00 3.198,00 

23 Muhtelif Göknar Kağıtlık Odun 

(M3)  741 672.763 18 260,00 5.248,00 

 TOPLAM   6466 10473.558 223 7.910,00 115.495, 
 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 223 adet 

parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 

kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 

değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 

(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 

görülebilir. 

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye 

katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale 

saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte 

olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul 

etmiş sayılacaktır. 

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü 

maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin %40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 7- Kabuklu kağıtlık, lif-

yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 

30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi 

uygulanacaktır. 

8 - Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, 

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 

kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9 - Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 14,4 vade faizi alınacaktır. 

11 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. 

Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 2.00 gecikme faizi 

peşin olarak alınacaktır. 

12 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) 

değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 

Adres: 

Telefon: 0(374) 311 6011 

Fax No: 0(374) 311 6672 6882/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 7087/1-1 

  



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2018/466466 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel 

Müdürlüğü 
İl/İlçe ZONGULDAK 

Adresi 
Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi 

İhsan Soyak Sokak No: 6   67090 
Tel-Faks 0 372 259 4289 

Posta Kodu 67090 E-Mail Ozlem.aytac@taskomuru.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı YUSUF DEMİR  

Adresi 
Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 

No: 32/208 Merkez/ZONGULDAK 
 

T.C. Kimlik No. 67105147696  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Zonguldak Ticaret Sicil Müdürlüğü  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
6407  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7086/1-1 

  



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünden: 

 
 7078/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 7074/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 7074/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 7074/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 7074/4/1-1 

—— • —— 

Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 7074/5/1-1 
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
09.08.2019 tarihli ve 30857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan öğretim üyesi ilanımız 

içerisinden aşağıda belirtilen kadro ilanı iptal edilmiş olup, diğer kadrolar için süreç devam 
etmektedir. 

 

BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM/ 

ANASANAT 

DALI/ 

PROGRAM UNVAN DERECE ADET 

ARANAN 

NİTELİKLER 

İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 

RADYO, 

SİNEMA VE 

TELEVİZYON 

İLETİŞİM 

BİLİMLERİ 
PROFESÖR 1 1 

Reklamcılık 

alanında bilimsel 

çalışmaları olmak. 

 7084/1-1 
—— • —— 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
Üniversitemiz Akademik Birimlerine Alınacak Öğretim Üyesi Alımı İle İlgili 09.08.2019 

tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanımızda İlk ve Son Başvuru tarihlerinde aşağıda belirtilen 
değişiklik yapılmıştır.  

Duyurulur. 
İlk Başvuru Tarihi : 09.08.2019 
Son Başvuru Tarihi : 23.08.2019 7107/1-1 

—— • —— 
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
09/08/2019 tarihli ve 30857 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak üniversitemizin 

akademik birimlerine öğretim üyesi alımı için ilan metni yayımlanmıştır. İlan metninde Diş 
Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü için kadro unvanı bölümüne (1) Prof. Dr. yerine 
sehven (1) Doç. Dr. yazılmıştır. Söz konusu ilan metni aşağıda belirtildiği şekilde revize edilmiştir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte/Enstitü/ 
Yüksekokul Bölüm 

Anabilim Dalı/ 
Program 

Uzmanlık 
Alanı/Aranılan Şartlar 

Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Periodontoloji 
Anabilim Dalı 

Alanında Doçent 
Unvanına Sahip Olmak 

1 Prof. Dr. 

 
 7109/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Olten Sanat Vakfı 
VAKFEDENLER: Ceyhan OLTEN, Fatma Seniye OLTEN 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İZMİR 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.07.2019 tarih ve 2019/216E., 2019/280K. 
sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları dâhilinde, değişen dünyaya uyum 
sağlayan, sanatsal ve kültürel gelişmeleri izleyen, ulusal ve evrensel sanatı seven sağlıklı 
kuşakların yetiştirilmesine ve yaşamasına yardımcı olmak ve vakıf senedinde yazılı diğer 
amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (AltmışBinTürk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Ceyhan OLTEN, Fatma Seniye OLTEN, Akgün ÇAVUŞ 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların, Mütevelli Heyetinin kararı ile bir ya da birden fazla 
vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 7081/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Uluslararası İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

VAKFEDENLER: Ahmet KAPLAN, Mahmut KAPLAN, Hasan KAPLAN, Ali ÜNSAL, 

Süleyman ŞEYHNEBİ. 

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.08.2019 tarihinde kesinleşen ve 02.08.2019 

tarihli E:2019/384, K:2019/355 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Öncelikle gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlı, kültürlü, 

bilgili, akıllı, yeniliklere ve evrensel değerlere açık, aydın birer şahsiyet olmalarını sağlayarak 

milletimizin huzur içinde kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak ve sentte belirtilen diğer 

amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000-TL (AltmışbinTürkLirası) Nakit 

YÖNETİM KURULU: Mahmut KAPLAN, Fahad ADAB, Hasan KAPLAN, Ali ÜNSAL, 

Ahmet KAPLAN, Süleyman ŞEYHNEBİ. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Vakfın mal varlığı Mütevelli Heyetçe uygun görülen ve benzer faaliyette bulunan vakıf ve 

kuruluşlara devreder. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 7010/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2018 yılı gayri safi geliri 2.699.017,47 TL olan Kartal Üçüncü Noterliği 04.10.2019 

tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 7011/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Samsun İli, Terme İlçesi, 133 ada, 33 parsel üzerindeki 787413 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 24308 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1137 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Kurtuluş Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 9. İdare 

Mahkemesinin 2018/1358 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 03.07.2019 

tarihli ve E.2018/1358-K.2019/1501 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 14.10.2017 tarihli ve 30210 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kurtuluş Yapı 

Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 06.08.2019 tarihli ve 182775 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7012/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 5527 ada, 1 parsel üzerindeki 949472 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 

Mühendisi İmam Bakır CANBAZ (Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233) tarafından, Ankara 

18. İdare Mahkemesinin 2019/614 esasına kayden Bakanlığımız ve Şanlıurfa Valiliği aleyhine 

açılan davada, 30.05.2019 tarihli ve E.2019/614-K.2019/1254 sayılı karar ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

İmam Bakır CANBAZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan 

kısmı 05.08.2019 tarihli ve 179380 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  7013/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1219269, 1219270 ve 1219271 YİBF nolu yapıları 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 

gerekçesiyle hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanması nedeniyle, 

15.08.2018 tarihli ve 144178 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 

(bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan cezası” verilen, 18593 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret 

Odasına kayıtlı 88 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denizli Yapı Denetim A.Ş.’nin 

kuruluş ortağı Fatih MARDİNOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 21162, Oda Sicil No: 37053) tarafından, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2019/543 esasına 

kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 02.07.2019 tarihli ve E.2019/543-K.2019/1356 

sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.08.2018 tarihli ve 30513 

sayılı Resmî Gazete ilanı ile Fatih MARDİNOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin 

kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 05.08.2019 tarihli ve 178668 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7014/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 296 ada, 4 parsel üzerindeki 543376 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Adalya Adım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Ekrem 

BAYRAKTAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59577) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 29.05.2019 tarihli ve 

E.2018/2118-K.2019/1223 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ekrem BAYRAKTAR hakkında tesis 

edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 29.07.2019 tarihli ve 175501 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7047/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

17.04.2018 tarihli ve 68952 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, 

Tüm Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Hülya ÖZKAN KEMER (Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Mimar, Denetçi No: 12718, Oda Sicil No: 13558) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 03.07.2019 tarihli ve E.2018/1421-

K.2019/1392 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli 

ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hülya ÖZKAN KEMER hakkında tesis edilmiş olan idarî 

işlem 29.07.2019 tarihli ve 175615 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7047/2/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 2719 ada, 4 parsel üzerindeki 632711 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 

İnşaat Mühendisi Fikret KILIÇKAYA (Denetçi No: 12402, Oda Sicil No: 11828) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 20.06.2019 tarihli ve 

E.2018/1002-K.2019/1338 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Fikret KILIÇKAYA hakkında tesis 

edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 29.07.2019 tarihli ve 175670 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7047/3/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 686 ada, 15 parsel üzerindeki 904898 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 

Mühendisi Muhsin REYHANOĞLU (Denetçi No: 6157, Oda Sicil No: 19758) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 26.06.2019 tarih ve 

E.2018/68-K.2019/1619 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

19.01.2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Muhsin REYHANOĞLU hakkında tesis 

edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 05.08.2019 tarihli ve 178221 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7047/4/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357779 YİBF nolu 

inşaatı denetimini üstlenen Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Hüseyin YAVAŞ 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78935) tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 04.07.2019 tarihli ve E.2019/932 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 
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30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hüseyin YAVAŞ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, 

kuruluş ortaklığına ilişkin kısmının yürütülmesi 06.08.2019 tarihli ve 181496 sayılı Makam 

Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 7047/5/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 277 ada, 01 parsel üzerindeki 211623 nolu inşaatın denetimini 

üstlenen Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı olan Hülya GÜNEYTEPE (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20455, Oda Sicil No: 57685) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 05.07.2019 tarihli ve 

E.2019/528-K.2019/1541 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

01.11.2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hülya GÜNEYTEPE hakkında tesis 

edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmı 06.08.2019 tarihli ve 181557 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7047/6/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

14.12.2018 tarihli ve 235960 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Gönenç KESER ACAR 

(Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Denetçi No: 17049, Oda Sicil No: 59943) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 04.07.2019 

tarihli ve E.2019/335-K.2019/1527 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" 

hükmedildiğinden, 18.12.2018 tarihli ve 30629 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Gönenç KESER 

ACAR hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 06.08.2019 tarihli ve 181643 sayılı Makam Olur’u 

ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7047/7/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 277 ada, 01 parsel üzerindeki 211623 nolu inşaatın denetimini 

üstlenen Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı olan Yakup MUTLU (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53966) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 

9. İdare Mahkemesinin 05.07.2019 tarihli ve E.2019/526-K.2019/1542 sayılı kararı ile “dava 

konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.11.2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmî Gazete ilanı 

ile Yakup MUTLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin 

kısmı 06.08.2019 tarihli ve 181766 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7047/8/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

06.07.2017 tarihli ve 16468 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, 

Isparta Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Hasan KARAKAYA (Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Mimar, Denetçi No: 20347, Oda Sicil No: 16234) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 28.06.2019 tarihli ve 

E.2017/3233-K.2019/1692 sayılı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 

09.07.2017 tarih ve 30119 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hasan KARAKAYA hakkında tesis 

edilmiş olan idarî işlem 06.08.2019 tarihli ve 182348 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7047/9/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Edirne İli, Keşan İlçesi, 815 ada, 33 parsel üzerindeki 1214738 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat 

Mühendisi Cevdet KETREZ (Denetçi No: 8051, Oda Sicil No: 22060) tarafından Bakanlığımız 
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aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 18.07.2019 tarihli ve E.2018/2105-

K.2019/1471 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.08.2018 tarihli 

ve 30513 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Cevdet KETREZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, 

sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 06.08.2019 tarihli ve 182377 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7047/10/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357833 YİBF nolu 

inşaatı denetimini üstlenen Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Hüseyin YAVAŞ 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78935) tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 09.07.2019 tarihli ve E.2019/931 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 

30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hüseyin YAVAŞ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, 

kuruluş ortaklığına ilişkin kısmının yürütülmesi 07.08.2019 tarihli ve 186186 sayılı Makam 

Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 7047/11/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

28.06.2018 tarihli ve 114643 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Müfit AYDIN 

(Denetçi No: 2042, Oda Sicil No: 12164) tarafından, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2018/2305 

esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 31.05.2019 tarihli ve E.2018/2305-

K.2019/1300 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 04.07.2018 tarihli 

ve 30468 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Müfit AYDIN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 

07.08.2019 tarihli ve 186268 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7048/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 277 ada, 01 parsel üzerindeki 211623 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Ekrem ÇANCI (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 204, Oda Sicil No: 27444) tarafından, 

Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2019/529 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

05.07.2019 tarihli ve E.2019/529-K.2019/1539 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 01.11.2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ekrem ÇANCI 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 07.08.2019 tarihli 

ve 185043 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7049/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 277 ada, 01 parsel üzerindeki 211623 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı İlknur TARLABAZ ÖZOBUT 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60068) tarafından, Ankara 9. İdare 

Mahkemesinin 2019/527 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 05.07.2019 tarihli 

ve E.2019/527-K.2019/1540 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

01.11.2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İlknur TARLABAZ ÖZOBUT hakkında 

tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 07.08.2019 tarihli ve 185340 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7050/1-1 
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Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 

ALIM İLANI 

Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri 

(profesör, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 

uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz 

Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak 

olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr 

insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Adres:  

Beykoz Üniversitesi 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

Vatan Caddesi No: 69    34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL 

Tel: 444 25 69 

 

Birim Bölüm/Program Aranan Şartlar Unvan Sayı 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 

(İngilizce) * 

Yüksek lisans ve doktorasını siyaset bilimi 

alanında yapmış olmak. 

Prof. 

Dr. 
2* 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 

(İngilizce) * 

Yüksek lisans ve doktorasını sosyoloji 

alanında yapmış olmak. 

Prof. 

Dr. 
1* 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 

Doktorasını biyoteknoloji veya 

mikrobiyoloji alanında yapmış olup, 

endüstriyel biyoteknoloji alanında endüstri 

deneyimine sahip olmak. 

Prof. 

Dr. 
1 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Grafik Tasarım 

Lisans, yüksek lisans ve/veya doktorasını 

grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, 

endüstriyel tasarım ya da endüstri ürünleri 

tasarımı alanlarından birinde yapmış 

olmak. 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

1 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı 

Lisans, yüksek lisans, doktora ve/veya 

sanatta yeterlilik eğitimini iç mimari ve 

çevre tasarımı ya da iç mimarlık alanında 

yapmış olmak. 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

2 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Çizgi Film ve 

Animasyon 

Lisans, yüksek lisans ve/veya doktorasını 

animasyon ya da çizgi film animasyon 

alanlarından birinde tamamlamış olmak. 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

1 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık 

Lisansını mimarlık alanında yapmış olup, 

mimarlık alanında yapı fiziği dalında 

doktora derecesine sahip olmak. 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

1 
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Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

Lisansını Bilgisayar Mühendisliği, 

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım 

Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği alanlarından birinde yapmış 

olup bu alanlardan birinde doktora 

derecesine sahip olmak. 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

1 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

Lisansını Matematik veya Matematik 

Mühendisliği alanında yapmış olup 

Matematik Mühendisliği alanında doktora 

derecesine sahip olmak. 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

1 

Meslek 

Yüksekokulu 
İlk ve Acil Yardım 

Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını 

genel cerrahi ana bilim dalında almış 

olmak. 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

1 

Meslek 

Yüksekokulu 
Fizyoterapi 

Tıp fakültesi mezunu olup, uzmanlığını 

fizik tedavi ve rehabilitasyon anabilim 

dalında almış olmak. 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

1 

Meslek 

Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi 

Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını 

çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim 

dalında almış olmak. 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

1 

Meslek 

Yüksekokulu 
İlk ve Acil Yardım 

Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını 

kalp damar cerrahisi ana bilim dalında 

almış olmak. 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

1 

Meslek 

Yüksekokulu 
Ağız ve Diş Sağlığı 

Hemşirelik lisans mezunu olup, alanında 

tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. 

Öğr. 

Gör. 
1 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgi Güvenliği 

Teknolojisi 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol 

Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol 

Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olup, bu alanların birinden tezli 

yüksek lisans derecesine sahip olmak. 

Öğr. 

Gör. 
1 

Meslek 

Yüksekokulu 
Odyometri 

Odyoloji lisans mezunu olup, alanında 

tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. 

Öğr. 

Gör. 
1 

Meslek 

Yüksekokulu 
Odyometri 

Fizik Mühendisliği alanında lisans ve tezli 

yüksek lisans derecesine sahip olup. 

Lisans sonrasında en az 2 yıl deneyimi 

bulunmak. 

Öğr. 

Gör. 
1 

Meslek 

Yüksekokulu 
Medya ve İletişim 

İletişim Tasarımı veya iletişim alanında 

lisans mezunu olup, bu alanlardan birinden 

tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. 

Öğr. 

Gör. 
1 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

Lisansını Bilgisayar Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Matematik –Bilgisayar, 

Matematik veya Matematik Mühendisliği 

alanından birinde yapmış olup, bu 

alanlardan birinde tezli yüksek lisans 

yapıyor ya da yapmış olmak. 

Arş. 

Gör. 
1 
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Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Radyo, Sinema ve 

Televizyon 

Lisans eğitimini radyo, sinema ve 

televizyon alanında tamamlamış olup, bu 

alanlardan birinde tezli yüksek lisans 

yapıyor ya da yapmış olmak. Lisans 

sonrasında Kurgu Programlarında 

deneyim sahibi olmak. 

Arş. 

Gör. 
1 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 

Psikoloji alanında lisans mezunu olup, 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor ya da 

yapmış sahip olmak. 

Arş. 

Gör. 
1 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Lisansını Bilgisayar Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Matematik –Bilgisayar, 

Matematik veya Matematik Mühendisliği 

alanından birinde yapmış olup, bu 

alanlardan birinde tezli yüksek lisans 

yapıyor ya da yapmış olmak. 

Arş. 

Gör. 
1 

Sivil 

Havacılık 

Yüksekokulu 

Havacılık Yönetimi 

(İngilizce) 

Havacılık, Havacılık Yönetimi, Sivil Hava 

Ulaştırma İşletmeciliği veya Hava Trafik 

Kontrol bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olup, tezli yüksek lisans yapıyor 

ya da yapmış olmak. 

Arş. 

Gör. 
1 

Yabancı 

Diller 

Yüksekokulu 

Yabancı Diller 

Bölümü (İngilizce) * 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, 

Çeviribilim (İngilizce) veya İngiliz 

Dilbilimi lisans mezunu olup, tezli yüksek 

lisans mezunu olmak. 

Öğr. 

Gör. 
5* 

     * Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi 

ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince 

belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu aranmaktadır. 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI 

1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 

2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 

3. Adli Sicil Kaydı. 

4. Varsa Yabancı Dil Belgesi. 

5. 2 adet fotoğraf. 

6. Nüfus cüzdanı sureti. 

8. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora). 

9. Profesör kadrosuna başvurular için Doçentlik belgesinin tasdikli sureti. 

10. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi. 

11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 

denklik belgesi 

12. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite 

yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış 

CD/taşınabilir bellek. 
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Profesör kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 6 (dört) 

takım olarak dosya ve Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmi 

Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 

4 (dört) takım olarak dosya ve Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın 

Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 

 

Öğretim Görevlisi:  

1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak. 

2. Belirtilen alanlarda lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. 

3. İngilizce eğitim veren bölümlere başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca 

eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan almış olmak. 

4. Deneyim belirtilen kadro başvurularında deneyim koşulunu sağlamak. 

 

Araştırma Görevlisi: 

1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak. 

2. YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 50 

puan almış olmak. 

3. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 

2. YÖK formatında Türkçe Özgeçmiş  

3. Adli Sicil Kaydı. 

4. ALES belgesi. 

5. İngilizce eğitim veren bölümlere ve araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda 

Yabancı Dil Belgesi. 

6. 2 adet fotoğraf. 

7. Nüfus cüzdanı sureti. 

8. Diplomaların fotokopisi (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). 

9. Onaylı transkript belgesi. 

10. Deneyim belirtilen kadro başvurularında E-devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK 

hizmet dökümü. 

11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 

denklik belgesi. 

 

Başvurular, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, 

süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 

 

Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi Kadroları SINAV TAKVİMİ 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 10.08.2019 

Son Başvuru Tarihi : 24.08.2019 

Ön Değerlendirme Tarihi : 27.08.2019  

Giriş Sınavı Tarihi : 29.08.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi : 03.09.2019 

 7032/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 

 
 7056/1-1 

  



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 

 
 7057/1-1 

  



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

 
 7058/1-1 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

 
 6811/1-1 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

 
 6812/1-1 

  



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 

 

 

 6836/1-1 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6837/1-1 

  



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 

 
 6838/1-1 

  



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

 
 6888/1-1 

  



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 

 
 6889/1-1 

  



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 

 
 6930/1-1 

  



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 

 
 6931/1-1 

  



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 

 
 6932/1-1 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

 
 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 217 

 



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 

 



10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 

 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2019 – Sayı : 30858

Sayfa
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207

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
— Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1409)
— Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Akademik Birim

Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1410)
— 2019 Yılı Sulama ve Tahliye Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1411)
— Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Kapsamında Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan,

Gümüşhane, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana İllerinden Geçen ve Güzergâhı Gösterilen
Petrol Boru Hattının Heyelan Önleme Çalışmaları ve Dere Geçici Boru Hattı Güçlendirme Çalışmaları ile
Deplase ve Sabit Tesislerin Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol
Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1412)

YÖNETMELİKLER
— Din Şûrası Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1413)
— Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

(AB/540/2014)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Çevre, Kent ve Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri No: 6)
— Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş

Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı
Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: SVGM-2019/3)

— Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik
Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2010/1)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/4)

— Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/43)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/38)

— Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2019/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/27)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/08/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-21 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/08/2019 Tarihli ve 8777 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/08/2019 Tarihli ve 8782 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
— Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar 

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


