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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2014 tarihli ve 29073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Çift anadal; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili birim kurulunun

önerisi ve Senato kararı ile herhangi bir önlisans/lisans programına kayıtlı olan ve gerekli ko-

şulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi önlisans/lisans programlarına yakın olan

bir başka önlisans/lisans programını birlikte yürüterek ikinci bir önlisans/lisans diploması al-

malarını sağlayan bir programdır. Bu program, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına

İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürü-

tülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(1) Öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak akademik programını iz-

lemesini sağlamak ve eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yar-

dımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi dikkate alınarak

birim yönetim kurullarınca ilgili bölümün öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar

görevlendirilir.” 

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

15 Eylül 2019
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınav takvimleri Se-
nato tarafından belirlenir.” 

“(4) Teorik derslerde ikinci ara sınav yapılır. Uygulamalı derslerde ise ikinci ara sınava
eşdeğer olarak arazi, atölye, laboratuvar çalışmaları, uygulama, ödev, sunum ve seminer gibi
performans ve becerilere dayanan uygulamalar yapılabilir. Ara sınav ve uygulamaların yarıyıl
içi notuna katkısı eşit şekildedir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(1) Her ders için iki ara sınav yapılır. Uygulamalı derslerde ise öğrenciler, ikinci ara
sınava eşdeğer arazi, atölye ve laboratuvar çalışmaları, uygulama, ödev, sunum ve seminer gibi
performans ve becerilerine dayanan uygulamalara tabi tutulabilirler.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ham
başarı notu, birinci ara sınav %20, ikinci ara sınav ve uygulamalar %20 olmak üzere genel not
ortalaması olan yarıyıl içi ders notunun %40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun
%60’ının toplanması sonucu elde edilir. Başarı notu değerlendirmesi, ham başarı notu ile bir-
likte sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurulmak suretiyle notların dağılımı ve
sınıf ortalaması dikkate alınarak bağıl değerlendirme sistemine göre yapılır. Bu değerlendirme
sonunda, her öğrenciye dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıda katsayıları belirtilen
harf notlarından biri, yarıyıl sonu başarı notu olarak, tablonun ilk sütununda yer alan sınırlar
dikkate alınmaksızın takdir olunur. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere
FF notu verilir. Ayrıca bağıl değerlendirme ile ilgili esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Lisans Programları Mutlak Not Aralıkları
Not Harf Katsayı Başarı 
90-100 AA 4,00 Pekiyi
85-89 BA 3,50 Pekiyi
80-84 BB 3,00 İyi
75-79 CB 2,50 İyi
70-74 CC 2,00 Orta
65-69 DC 1,50 Şartlı Başarılı
60-64 DD 1,00 Şartlı Başarılı
50-59 FD 0,50 Başarısız
0-49 FF 0,00 Başarısız

Ön Lisans Programları Mutlak Not Aralıkları
Not Harf Katsayı Başarı 
90-100 AA 4,00 Pekiyi
80-89 BA 3,50 Pekiyi
70-79 BB 3,00 İyi
65-69 CB 2,50 İyi
60-64 CC 2,00 Orta
55-59 DC 1,50 Şartlı Başarılı
50-54 DD 1,00 Şartlı Başarılı
30-49 FD 0,50 Başarısız
0-29 FF 0,00 Başarısız”
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MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MERMER VE DOĞALTAŞ TEKNOLOJİSİ 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer ve Do-

ğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına ve yönetim
organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer ve Doğaltaş

Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, 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) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Afyonkarahisar ilinde bulunan ve ihracatta önemli

payı olan mermer ve doğaltaş rezervinin işlenmesini ve kullanılmasını sağlayacak bilimsel,
teknolojik çalışmaları ve Üniversite-sanayi iş birliğini gerçekleştirmek ve geliştirmektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/7/2014 29073

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/11/2014 29184
2- 5/1/2016 29584
3- 14/1/2017 29948
4- 20/9/2018 30541 (Mükerrer)
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşa-

ğıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak, mü-

hendislik ve diğer fakültelerde, mermer mühendisliği ağırlıklı uygulamalarda ihtisaslaşmaya
gitmek ve yapılacak akademik çalışmalara destek olmak. 

b) Üniversitenin Mühendislik Fakültesi ile diğer fakültelerde, yürütülecek olan lisans
ve lisansüstü çalışmalara akademik destek sağlamak,  mermer ve doğaltaş sektörü ile ilgili ola-
rak Türkiye’nin ve bölgenin ihtiyacı olan deney ve araştırmalarda bilimsel ve teknik destek
sağlamak ve diğer üniversiteler ve bilimsel kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

c) Üniversite bünyesinde yer alan mermer ve doğaltaş ile ilgili bölümlere konuyla ilgili
bilimsel amaçlı destek sağlamak, mermer ve doğaltaş ile ilgili bölümlerde uygulanan eğitim-öğretim
programlarının sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesini sağlayacak çalışmalar
yapmak.

ç) Sektörün talebi üzerine günün koşullarına uygun olabilecek programları önererek
uygulama boyutunda özellikle detay ocak araştırmaları ve blok verimi, işletme sahasındaki ya-
pısal kontrollerin detay araştırması, mermer ve doğaltaş ocak işletmeciliği, mermerlerin kesi-
lebilirliği ve kesme parametreleri, parlatılabilirliği, yüzey pürüzlülüğü, fabrika dizaynı ve uygun
koşullarda işletilebilirliği, finans-pazarlama-piyasa araştırması çalışmaları yapmak.

d) Üniversitede halen yürütülmekte olan madencilik ile ilgili faaliyetlere, mermer ve
doğaltaş konusunda dinamizm kazandırmak, mermer ve doğaltaş sektöründe araştırma, işletme,
işleme (fabrika), finansman, dış-iç ticaret ve pazarlama konusunda farklı bir uygulama boyu-
tunun getirilmesini ve mermer sektörünün ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik gelişmeleri
sağlamak.

e) Teknolojik bilgi birikimlerini makale, kitap ve dergi şeklinde yayınlamak ya da panel,
sempozyum, festival ve fuar şeklinde etkinliklerle ilgili sektörlere aktarmak.

f) Mermer sektöründe özellikle atık ve artıkların değerlendirilmesi konusunda,
fakülte-yüksekokul-sanayi arasında deneysel (pilot) ve sanayi ölçeğinde üretime yönelik özel
programlar uygulamak ve bunları yatırıma yönlendirerek iş sahası ve ekonomik değer kazan-
malarını sağlamak.

g) Konuyla ilgili projelerin yanı sıra, çalışma alanları için gerekli olan bina, laboratuvar
ve fiziki alt yapı imkanlarının arttırılıp geliştirilmelerini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdüre
çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi,
Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.  Mü-
dürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün
görev başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder.
Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür;
faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci
derecede sorumludur.
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(2) Müdürün görevleri; Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez
çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektör tarafından

Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen üç üye olmak üzere en fazla toplam
altı üyeden oluşur.  Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler ye-
niden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamam-
lamak üzere yenileri Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulunun görevleri; Müdür
tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak, diğer çalışmalarda Müdüre yardımcı
olmaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır. 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1) 4/2/2007 tarihli ve 26424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi İscehisar Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Altınbaş Üniversitesinden:
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE HAZIRLIK 

PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulu Temel Türkçe Bölümünde yürütülen Türkçe hazırlık eğitimine ilişkin esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Temel Türkçe Bölümü Türkçe hazırlık programında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarına
ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü, 
b) Senato: Altınbaş Üniversitesi Senatosunu, 
c) Temel Türkçe Bölümü: Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel

Türkçe Bölümünü,
ç) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini, 
d) Yabancı Diller Yüksekokulu: Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
e) Yönetim Kurulu: Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kuru-

lunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Türkçe hazırlık programı
MADDE 5 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen Türkçe hazırlık programının

amacı tamamen veya kısmen Türkçe dilinde yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü program-
larına yeni kabul edilen uluslararası öğrencilerin Türkçe bilgilerini Üniversitedeki dersleri takip
edebilecek düzeye getirmektir. 

(2) Tüm derslerin İngilizce yürütüldüğü programlara yerleşen öğrenciler isteğe bağlı
olarak Türkçe hazırlık programına kabul edilir. 

(3) Türkçe hazırlık programının eğitim süreleri her yıl Senato tarafından onaylanan
akademik takvimle belirlenir. Türkçe hazırlık programında eğitim, yaz okulunda da uygulanır. 

Türkçe yeterlik sınavı 
MADDE 6 – (1) Tamamen Türkçe dilinde yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü prog-

ramlarına yeni kabul edilen uluslararası öğrencilerin Türkçe yeterlikleri, akademik yılbaşında
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve uygulanan yeterlik sınavı ile belirlenir.
Yeterlik sınavında başarı notu Yabancı Diller Yüksekokulunun önerisi üzerine Senato tarafından
belirlenir.

(2) Aşağıdaki öğrenciler her yarıyıl başında ders ekleme-bırakma süresi içerisinde ibraz
etmek koşulu ile yabancı dil seviye tespit ve yeterlik sınavından muaftır: 

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen Türkiye Türkçesinin anadil olarak
konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim
görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar. 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi Türkçe dil sınavları ile eş-
değerliği kabul edilen uluslararası Türkçe dil sınavlarında Üniversite Senatosunun belirlediği
puanla başarılı olanlar.

c) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan Senato tarafından
belirlenen puanı elde edenler. 

ç) Yurt içi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki
bir Üniversitede Türkçe Hazırlık okuyup, ilgili belgelerin geçerlilik süresinin 3 yıl olması ve
Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulunun da uygun görmesi halinde ilgili
belgeyi sunan öğrenciler. 
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(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye
alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas
alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu tara-
fından belirlenir. 

(4) Lisansüstü öğrencilerin hazırlık programına kayıt koşulları Temel Türkçe Bölümü
tarafından belirlenir. 

Düzey belirleme sınavı 
MADDE 7 – (1) Türkçe hazırlık programındaki öğrencilerin hangi dil seviye grubunda

eğitim görecekleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanıp uygulanan düzey belir-
leme sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Grupların haftalık ders saatleri ve grup değiştirme ku-
ralları her ders yılı başında Temel Türkçe Bölümü tarafından belirlenir. 

Eğitim süresi 
MADDE 8 – (1) Türkçe hazırlık programında normal eğitimin süresi iki yarıyıldır. İki

yarıyıl sonunda başarılı olamayan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri iki yarıyıl daha ha-
zırlık programına kaydolabilir. 

(2) Türkçe hazırlık programında daha önce iki yıl okuyup başarısız olan ve Üniversiteye
yeniden kayıt hakkı elde eden ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri hazırlık programında
tekrar kayıt yaptırabilir.

Devam durumu 
MADDE 9 – (1) Türkçe hazırlık programında derslere devam zorunludur. Öğrenciler

derslere %80 oranında devam etmekle yükümlüdür. Bölüm başkanlığınca kabul edilen bir ma-
zereti olmadan devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır. 

Değerlendirme, başarı ve devam zorunluluğu
MADDE 10 – (1) Türkçe hazırlık programına devam eden öğrencilerin başarı durumları

yeterlik sınavı ile belirlenir. Bu öğrenciler için, Senato tarafından eşdeğerliği 6 ncı maddenin
ikinci fıkrası saklı kalmak üzere kabul edilen uluslararası sınavlar yeterlik sınavı yerine kulla-
nılmaz. Yeterlik sınavına girebilmek için gerekli koşullar Temel Türkçe Bölümü tarafından be-
lirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. Hazırlık programının ileri düzey
grubunda olan öğrencilerden (B2 seviyesi) birinci yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavında
başarılı olanlar hazırlık sınıfını tamamlamış sayılır.

(2) Yıl sonunda başarılı olamayan hazırlık programı öğrencilerinin yaz okuluna ve yaz
okulu sonundaki yeterlik sınavına katılma koşulları ve başarısız olan öğrencilerin ertesi yıl ha-
zırlık programına devam koşulları Temel Türkçe Bölümü tarafından belirlenir. 

(3) Türkçe hazırlık programında daha önce iki yıl okuyup başarısız olan öğrencilere
her yarıyıl sonunda yapılan ve yeni kayıt olan öğrencilere verilen Türkçe yeterlik sınavlarına,
kaydını yenilemesi halinde sınırsız girme hakkı tanınır. Yeterlik sınavlarına katılmak için öğ-
rencilerin sınav tarihlerinden bir hafta öncesine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe
ile başvurmaları ve Üniversitenin belirleyeceği ücret koşulunu tamamlaması gerekir. Sınırsız
sınav hakkı tanınan öğrenciler sınava girme dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) İsteğe bağlı olarak Türkçe hazırlık programına kayıt yaptıran öğrenciler hazırlık sı-
nıfında başarısız olsalar dahi yerleştirildikleri ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarına
dönem başında devam edebilirler. 

(5) Değerlendirme, başarı kriterleri ve devam zorunluluğu ilgili Yönetim Kurulu tara-
fından kabul edilen uygulama esasları ile belirlenir. 
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İzinli ayrılma 

MADDE 11 – (1) Türkçe hazırlık programı öğrencilerine; 17/6/2011 tarihli ve 27967

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yö-

netmeliğinin 25 inci maddesi hükmüne göre izin verilebilir. 

(2) Bir yıl için izin alan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında yapılan

yeterlik sınavına girebilir. Sınavda başarısız olan öğrencilerin Türkçe hazırlık programına de-

vam hakları saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 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 uy-

gulanır.  

Yürürlük  

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür. 

—— • ——
Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/12/2013 tarihli ve 28841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrasya

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (p) bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“p) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında müfredatta yer alan, alan içi ve

alan dışı seçmeli dersler arasından seçebileceği dersi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede eğitim-öğretim; örgün öğretim ve ikinci örgün öğretim, uzaktan eği-

tim, yaygın eğitim olarak yapılır.”

“(3) Önlisans ve lisans programlarında yer alacak zorunlu, alan içi seçmeli ve alan dışı

seçmeli dersler, derslerin saatleri, kredileri, AKTS kredileri, önkoşulları, seçmeli derslerin kon-

tenjanları ve varsa diğer şartları ilgili kurulca belirlenir ve Senato onayı ile uygulamaya konu-

lur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Özel öğrenci kabulü, YÖK’ün konuya ilişkin kararı doğrultusunda

yapılır. Özel öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “her
yarıyıl başında,” ibaresi “eğitim-öğretim yılı başında,” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin
dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) AGNO 2.00’den küçük ise öğrencinin ders yükü 30 AKTS’den fazla olamaz. Bu
öğrenciler öncelikle başarısız ve almamış oldukları alt yarıyıl derslerine yazılırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına “mezuniyet” iba-
resinden sonra gelmek üzere “, bütünleme” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğretim yılı, on beş hafta süreli güz ve bahar yarıyılından oluşur. Dönem sonu sı-
navı bu süreye dahil değildir. Her yarıyılın sekizinci haftası ara sınav haftası olarak belirlenir.
Ara sınav haftasında ders yapılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Azami öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun

44 üncü maddesinin (c) fıkrasında yer alan hükümlere göre işlem yapılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve onuncu

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mülga on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.

“(1) Üniversite ortak derslerine Senato tarafından; eğitim birimleri ortak derslerine bi-
rim kurullarınca; bölümün gruplara ayrılarak yürütülen derslerine ise bölüm kurullarınca gerekli
görüldüğü hallerde koordinatör atanır.

(2) Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde kullanılacak sınavlar; kısa süreli sınav, ara
sınavlar, yıl/dönem sonu sınavı, mezuniyet ders sınavı, bütünleme, muafiyet sınavlarından olu-
şur.  Mevcut sayısı fazla olan ortak derslerin ve uzaktan eğitim şeklinde yürütülen derslerin sı-
navları hariç, ara sınav ve dönem sonu sınavlarında çoktan seçmeli veya doğru-yanlış tipi se-
çenekli sorulara yer verilmez.

(3) Derslerde kullanılacak ölçme değerlendirme yöntemleri kayıt yenileme haftasından
önce ilan edilir. Bir ders için biri arasınav biri dönem sonu sınavı olmak üzere iki ölçme faali-
yetinin yapılması zorunludur.”

“(10) Dersin sorumlu koordinatörünce veya öğretim elemanınca, dönem sonu sınav ta-
rihini izleyen yedi gün içinde, 100 puan üzerinden değerlendirilen ders notları ilan edilir. Öğ-
retim elemanı itiraz süresi sonunda başarı notlarının listesini düzenleyerek bölüm başkanlığına
sunar. İlgili yönetim kurulunca onaylanan sınav sonuçları öğrenci işleri otomasyon sistemine
girilerek ilan edilir.”

“(11) Derse devam koşulunu sağlayıp dönem sonu sınavı sonucunda başarısız olan veya
dönem sonu sınavına girmeyen öğrenciler için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde bü-
tünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavından alınan puan, dönem sonu sınavı puanı yerine ba-
şarı notunun hesaplanmasında kullanılır. Öğrencinin bütünleme sınavına katılmaması halinde
dönem sonu sınav puanı geçerli kalır. İlgili birim yönetim kurulunca onaylanan bütünleme
sınav sonuçları öğrenci işleri otomasyon sistemine girilerek ilan edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “Yarıyıl” ibaresi
“Dönem” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(2) Yarıyıl içi notu tespitinde en az %20 ağırlığa sahip sınav arasınav haftasında yapılır.
Öğretim elemanı gerekli görürse diğer %20’lik değerlendirme için önceden ilan edilmiş takvim
doğrultusunda ödev, proje, kısa sınav, seminer, sunum, labaratuar uygulaması, arazi çalışması,
eskiz, rapor ve benzeri çalışmalar yaptırabilir. Bu değerlendirmeler ders saatinde yapılır. Bu
tür çalışmalar yaptırılmadığında ara sınav %40 ağırlığa sahip olur.”

“ Başarı Notu Harf Notu Sayısal Not AKTS
Katsayıları Karşılığı Aralıkları Notu Sözel Anlamı

4.00 AA 85-100 A Mükemmel
3.50 BA 80-84 B Pekiyi
3.00 BB 70-79 C İyi
2.50 CB 60-69 D Orta
2.00 CC 50-59 E Geçer
1.50 DC 45-49 - Koşullu Başarılı
1.00 DD 40-44 - Koşullu Başarılı
0.00 FF 0-39 FX Başarısız
0.00 FD 0 F Devamsız Başarısız

- M - - Muaf
- T - - Transfer
- B - Başarılı
- K - Kalır

S Süren Çalışma
Ç Çekildi

GM Girmedi
SD Sorumlu Değil
İZ İzinli

”
“(7) Bir dersin başarı notunun hesaplanabilmesi için dönem sonu/bütünleme sınavından

100 üzerinden en az 40 puan alınması zorunludur. Dönem sonu/bütünleme sınavından 40 puan
altında alınması durumunda başarı notu hesaplanmaz ve öğrencinin harf notu FF olarak so-
nuçlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ve
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, talep edilmesi halinde öğrencilere geçici mezu-
niyet belgesi verilir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/12/2013 28841

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/3/2014 28953
2- 2/3/2017 29995
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İzmir Ekonomi Üniversitesinden:
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YARATICI EKONOMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim
organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim
organlarının görevlerine  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) Merkez: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin müdürünü,
c) Müdür Yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,
ç) Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite (İEÜ): İzmir Ekonomi Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Kültür ekonomileri ve yaratıcı endüstriler alanında disiplinler arası araştırmalar yap-

mak, birikim oluşturmak, bilgi üretmek, yaymak ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinde bulun-
mak, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek, bilgiyi yaymak ve farkındalık yaratmak üzere
işbirlikleri ve etkinlikler inşa etmek. 

b) Kültür ekonomileri ve yaratıcı endüstrilerin itici gücü ile ekonomik ve toplumsal dö-
nüşümü hızlandıran sektörler ve bu sektörlerin hedeflediği toplumsal dönüşüme dair hizmet
stratejileri, proje ve pilot uygulamalar geliştirmek ve bu kapsamda kültür ekonomileri ve ya-
ratıcı endüstriler eksenlerinde yapılacak çalışmalarda işbirlikleri ve paydaşlar arası ağların ge-
liştirilmesi için katkı sunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Üniversiteler, yerel yönetimler, ticaret ve sanayi odaları ve uluslararası kuruluşlarla

yaratıcı ekonomi ve şehirler konusunda ortak faaliyetler yürütmek, uygulama projeleri geliş-
tirmek; işbirliği, eğitim, bilgi, yetenek, proje, uygulama, insan kaynakları değişim ağları oluş-
turmak.
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b) Üniversite, özel sektör, yerel yönetimler, kamu yönetimleri ve uluslararası kuruluşlar
arasında yaratıcı ekonomi, kültür endüstrileri ve yaratıcı şehirler konularında ulusal ve ulus-
lararası iş birliğini geliştirmek ve güçlendirmek.

c) Yaratıcı ekonomi, kültür endüstrileri ve yaratıcı şehirlerle ilgili izleme, derecelen-
dirme ve raporlama faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Yönetimlere ve özel işletmelere stratejik ve yaratıcı bilgi ve verilerin sağlanması,
kalkınma ve gelişme planlarına proje destekçisi olarak katılarak planların ve yol haritalarının
oluşturulmasına yaratıcı fikir ve yeteneklerin katkılarını sağlamak.

d) Katılımcılar arasında yeteneklerin, bilgilerin, analizlerin, fikirlerin ve yaratıcı dü-
şüncelerin paylaşılacağı kalıcı ve sürdürülebilir ulusal ve uluslararası mekanizmalar geliştir-
mek.

e) Yetenekleri ve yaratıcı fikirleri yüksek entelektüel katma değer içerikli uygulama
projeleri haline getirmek.

f) Katılımcı kuruluşların insan kaynakları ve personelinin yaratıcı ekonomi, kültür en-
düstrileri ve yaratıcı şehirler konularında yeteneklerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürüt-
mek.

g) Hizmet içi eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları ve benzeri
etkinlikler düzenlemek.

ğ) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmetleri vermek, bilimsel ve teknik işbirliği
yapmak, bu bağlamda sözü edilen kuruluşların bilgi, altyapı ve insan kaynaklarından yarar-
lanmak ve ortak çalışma grupları kurarak ortak projeler üretmek, mevcut projelere iştirak et-
mek.

h) Kültür ekonomileri ve yaratıcı endüstriler alanında yerel ve ulusal markaların nitelik
ve niceliğine danışmanlık, mentorluk, eğitim ve proje bazlı katkı sunmak.

ı) Kültür ekonomileri ve yaratıcı endüstriler alanında gerektiğinde seminer, kongre,
konferans, bilimsel toplantı düzenlemek, radyo ve TV programları hazırlamak, yayınlar yapmak
ve bunlarla ilgili gerekli komiteleri oluşturmak.

i) Bu alanda çalışacak; alt birimler, çalışma grupları, topluluklar ve benzeri yapılar,
platformlar oluşturmak.

j) Benzer amaçlı kuruluşların faaliyetlerini desteklemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin akademik ya da idari kadrosunda görev yap-

makta olan kişiler arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayıyla üç yıl süreyle
görevlendirilir. Müdür yürütmekte olduğu görevler ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna karşı so-
rumludur.

(2) Müdür; Rektörün bulunmadığı durumlarda aynı zamanda Yönetim Kurulu başka-
nıdır. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir sebep ile Müdürün 8 ay-
dan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Görevi sona eren
Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
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b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda eylem
planları hazırlamak, uygulamak, sonuçları izlemek ve denetlemek.

c) Merkezin çalışmaları hakkında hazırlayacağı yıllık raporları ya da gerek duyuldu-
ğunda talep edilecek raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin ödenek ve kadro gereksinimlerini, bütçe ile ilgili önerilerini ve ilgili diğer
konuları saptayarak gerekçesiyle birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve Yö-
netim Kuruluna sunmak.

e) Merkez bünyesindeki tüm birimlerin eşgüdüm içinde, etkin ve nitelikli biçimde ça-
lışmalarını sağlamak.

f) Merkezde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkin biçimde gerçekleştirilmesi için
Üniversitenin akademik birimleriyle eşgüdüm içerisinde çalışmak ve gerekli önlemleri almak.

Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversitede görev yapan idari ve aka-

demik personel arasından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün yapacağı yetki devrine göre Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı
olurlar.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.
Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden
önce aynı usulle görevinden alınabilir.

(3) Müdür yardımcıları Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
a) Rektör.
b) Müdür.
c) Kültür ekonomileri ve yaratıcı endüstriler alanında deneyimli ve/veya Ekonomi, Mi-

marlık ve Tasarım, Endüstriyel Tasarım, Sosyoloji, İşletme, Restorasyon, Gastronomi ve Ede-
biyat bölümlerinden belirlenecek sektör temsilcisi ve/veya öğretim üyelerinden iki kişi.

(2) Rektör Yönetim Kurulunun başkanıdır. Rektörün olmadığı toplantılarda Yönetim
Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanının daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3) Rektör ve Müdürün görevleri sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelikleri de sona
erer. Bu görevlere atananlar Yönetim Kurulunun doğal üyesi sayılırlar. Diğer üyelerin görev
süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin işleyişi konusunda politika ve stratejileri belirlemek.
b) Merkezin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim etkinliklerinde ve araştırma-

larda kullanımına yönelik ilke ve esasları belirlemek, ayrıca gerek duyulduğunda bu konularda
Merkez Müdürlüğüne görüş bildirmek.

c) Amaçların yerine getirilmesi için kaynak sağlama konusunda çalışmalarda bulun-
mak.

ç) Merkezin ödenek ve kadro gereksinimlerini, bütçe, yeni kurulacak birimler ve pro-
jelerle ilgili önerilerini ve ilgili diğer konuları karara bağlamak.

d) Merkezin çalışmaları hakkında Müdür tarafından hazırlanacak yıllık raporu ya da
gerek duyulduğunda talep edilecek raporları değerlendirerek sonuçlarını üst yönetimin bilgisine
sunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapma ve ortak projeler geliştirme önerilerini
karara bağlamak.

f) Yıllık olarak ve gerektiğinde görüş ve öneri talebinde bulunmak. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları
MADDE 13 – (1) Tüm Merkez birimlerinin çalışma düzeni ve ilkeleri Merkez Müdür-

lüğünce hazırlanır ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi zorunlu

veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları ve ikinci yabancı dil eğitim-öğretim faaliyetleri
ile sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi zorunlu veya isteğe bağlı yabancı
dil hazırlık sınıfı ve ikinci yabancı dil eğitim-öğretim faaliyetleri ile sınavlarında uygulanacak
olan usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu madde-
lerine  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,
b) Eğitim-öğretim yılı: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,
c) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı: Yabancı dil hazırlık eğitiminin isteğe bağlı

olarak alındığı sınıfları,
ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,
g) Yabancı dil düzey belirleme sınavı (YDBS): Hazırlık sınıfında eğitim görecek öğ-

rencilerin dil seviyelerini belirleyen sınavı,
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ğ) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulunu,

h) Yabancı dil yeterlik sınavı (YDYS): Öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf
veya başarılı sayılabilmeleri için yapılan, birinci aşaması dil bilgisi, okuduğunu ve dinlediğini
anlama, ikinci aşaması yazma ve konuşma becerilerini ölçen iki aşamalı sınavı,

ı) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil
olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretimin amacı
MADDE 4 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında yürütülen eğitim-öğretimin amacı, ya-

bancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlama, kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme,
metinleri çevirebilme, mesleki ve günlük hayatta gerekli olan iletişimi sağlayabilme, uluslararası
yayınları izleyebilme ve ilgili seminer ve tartışmalara katılabilmeleri için öğrencilere gerekli
yabancı dil yeterliliğini kazandırmaktır. 

Öğrencilik haklarından yararlanma
MADDE 5 – (1) Öğrencinin, öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için varsa, katkı

payı ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi gerekir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini
ödemeyenler ve mazeretleri öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu tarafından kabul
edilmeyenler, hazırlık sınıfına kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan devam yükümlü-
lüğünü yerine getiremeyen öğrenciler, devamsızlık sınırını aştıkları tarih itibarıyla öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.

Yabancı dil hazırlık eğitimi-öğretimi
MADDE 6 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin normal süresi tüm bölümler için bir

eğitim-öğretim yılıdır. İlgili eğitim-öğretim yılına ait takvim Birim Kurulu önerisiyle Senato
tarafından belirlenir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıflarına devam edecek öğrencilerin dil eğitimi süresince so-
rumlu olacakları müfredat programı ve ders içerikleri Birim Kurulunun teklifi ve Senatonun
onayıyla belirlenir. 

(3) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler ana
yabancı dil olarak bölümlerinin öngördüğü dili alırlar. Bunun yanı sıra, ikinci yabancı dil olarak
YDYO tarafından ilan edilen yaygın dünya dillerinden birini seçmeli ders olarak alabilirler.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin derslere en az
%85 oranında devam etmeleri zorunludur. Devamsızlık durumunun, öğretim yılı ve öğretim
etkinliklerine dağılımına yönelik ve uygulanmasına ilişkin esaslar Birim Kurulunca belirlenir.
Devamsızlığı %15’i aşan öğrenciler, yıl sonunda yapılan YDYS’ye giremez ve hazırlık sını-
fında başarısız sayılırlar. Ancak, yeni eğitim-öğretim yılı başında uygulanan YDYS’ye katıla-
bilirler. Devamsızlığı %15’i aşan öğrenciler mazeretlerini YDYO’ya iletebilirler. Bu mazeretler,
Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Birim Kurulu tarafından değerlendirilir ve
uygun görülmesi halinde yılsonunda yapılan YDYS’ye girmeye hak kazanırlar. Bu kapsamda
değerlendirilen mazeretlerin kabulü toplamda en fazla 5 ders günü ile sınırlandırılır. 

(5) Yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerin diploma eklerinde
ve genel not belgesinde (transkriptte) yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamladığı ya-
zılır.
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(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler bu süre içerisinde kayıtlı ol-
dukları eğitim ve öğretim programlarından ders alamazlar.

(7) Yabancı dil hazırlık eğitiminin öğretim süresi, öğrencilerinin kaydoldukları eğitim-
öğretim programlarının öngördüğü eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

Kayıt
MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen bölümlerin öğrencilerinin ka-

yıtları, akademik takvimde belirtilen kayıt haftası süresince Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı ve ilgili bölüm tarafından yapılır.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen bölümlerin öğrencileri kayıt sırasında
doğrudan zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı kontenjanına alınır.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen bölümlerin öğrencileri kayıt sı-
rasında yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek istediklerini bildirir. Yabancı dil hazırlık sı-
nıfına katılma isteğinde bulunan öğrenci sayısı o yıl için belirtilen kontenjanların üzerinde ol-
duğu takdirde, Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci alımı yapılır.

Muafiyet
MADDE 8 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenci-

lerin durumları, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Birim Kurulu tarafından de-
ğerlendirmeye alınır.

Yabancı dil düzey belirleme ve yabancı dil yeterlik sınavı
MADDE 9 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda, YDYO tarafından ilan

edilen zamanlarda, öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf veya başarılı sayılmaları için iki aşa-
malı YDYS yapılır. Bu sınavın birinci aşamasında dil bilgisi, okuduğunu ve dinlediğini anlama,
ikinci aşamasında ise yazma ve konuşma becerileri ölçülür.

(2) Her eğitim-öğretim yılı başında o yıl hazırlık sınıfında eğitim görecek olan öğren-
cilerin dil seviyelerini belirleyen YDBS uygulanır. Düzey belirleme sınavının uygulanması ve
değerlendirilmesine ilişkin esaslar YDYO tarafından belirlenir. YDBS’ye giren öğrenciler bu
sınavdan aldıkları puan esas alınarak yabancı dil hazırlık sınıflarına yerleştirilirler. Bu sınava
girmeyen öğrenciler öğretimlerine en düşük düzeyden başlarlar.

Ölçme ve değerlendirme
MADDE 10 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim gören

öğrencinin hazırlık sınıfında başarılı sayılabilmesi için; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dör-
düncü fıkrasında yer alan devam yükümlülüğünü yerine getirmesi, yıl içi başarı notunun 100
üzerinden en az 65 puan olması ve iki aşamalı YDYS’nin her iki aşamasında da 100 üzerinden
en az 65 puan alması gerekmektedir. Devam yükümlülüğünü veya yıl içi başarı notu şartını
yerine getiremeyen öğrenciler YDYS’ye giremezler. YDYS’nin birinci aşamasından 100 üze-
rinden en az 65 puanı alamayan öğrenciler, YDYS’nin ikinci aşamasına giremezler.

(2) Öğrencinin yıl içi başarı notunun değerlendirilmesinde; ödev, yazılı ve sözlü sınavlar
ile performans değerlendirmelerinden aldığı notlar kullanılır. Bunlara ilişkin değerlendirme
esasları YDYO tarafından belirlenir ve öğrenciler eğitim-öğretim yılı başında bilgilendirilir.

(3) Öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfı başarı notu; her biri en az 65 puan olmak ko-
şuluyla, yıl içi başarı notunun %20’si, YDYS birinci aşama notunun %40’ı, YDYS ikinci aşama
notunun %40’ı hesaplanarak oluşturulur. Bu not öğrencinin genel not belgesinde (transkriptte)
yer alır. Öğrencinin eğitim gördüğü yıla ait yıl içi başarı notu, yalnızca ilgili yıla ait hazırlık
sınıfı başarı notunun hesaplanmasında kullanılır. Başarısız olan öğrencilerin takip eden eği-
tim-öğretim yıllarında katılacakları sınavlara ait hazırlık sınıfı başarı notu; YDYS birinci aşama
notunun %50’si, YDYS ikinci aşama notunun %50’si hesaplanarak oluşturulur.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı kapsamında seçmeli olarak verilen ikinci yabancı dil ders-
lerinden başarı notu 100 üzerinden 65’tir. İkinci yabancı dil dersinde başarılı olunamaması,
öğrencilerin bölümlerine devam etmelerine engel olmaz.
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(5) Yabancı dil hazırlık sınıfında kayıtlı öğrencilerin yıl sonunda başarısız olmaları ha-
linde;

a) YDYS’ye giren ve başarısız olan zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri
için Birim Kurulu önerisiyle Senato tarafından belirlenen tarihte iki aşamalı bütünleme sınavı
yapılır. Bu sınavın aşamalarından alınacak notlar yıl sonunda gerçekleştirilen YDYS’nin aşa-
malarından alınan notların yerine geçer. Yıl sonunda yapılan YDYS’nin birinci aşamasında
başarılı olup ikinci aşamasında başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavının yalnızca ikinci
aşamasına girebilirler.

b) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri, bölüm derslerine kayıt yaptırabi-
lirler. Bu öğrenciler okudukları bölümden ilişikleri kesilene kadar her eğitim-öğretim yılının
başında ve sonunda yapılan YDYS’ye girebilirler. Bu öğrencilerin ilgili eğitim-öğretim yılı
takviminde belirtilen süreler içerisinde YDYO’ya müracaat etmeleri gerekmektedir.

c) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinden bu fıkranın (a) bendi hükmü uya-
rınca bütünleme sınavına girme hakkı elde edemeyen veya bu sınava girip başarısız olanlar;
takip eden eğitim-öğretim yılı başında yapılacak iki aşamalı YDYS’ye katılırlar. Bu sınavın
her iki aşamasından da en az 65 puan alanlar yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı sayılırlar;
aksi takdirde hazırlık sınıfını tekrar ederler veya bir önceki eğitim-öğretim yılında devam yü-
kümlülüğünü yerine getirmiş olmaları koşuluyla yabancı dillerini kendi imkânları ile geliştir-
mek üzere YDYO’ya dilekçe ile müracaat edebilirler. 

ç) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri ikinci yılın sonunda da başarısız ol-
dukları takdirde, kayıtlı oldukları programdan ilişikleri kesilir. Bu sebeple ilişiği kesilen öğ-
renciler, Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilir veya
başka bir üniversitede bulunan öğretim dili Türkçe olan programlara merkezi olarak yerleşti-
rilmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına müracaat edebilirler.

d) Bu fıkranın (ç) bendi hükmü uyarınca ilişiği kesilen öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında üç yıl içinde kullanabilecekleri üç
sınav hakkı verilir. Bir öğrencinin bu sınavlara girebilmesi için hazırlık sınıfı devam yüküm-
lülüğünü yerine getirmiş olması gerekmektedir. Bu durumda olan öğrencinin sınavlara girdiği
süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz. Başarılı
olan öğrencinin, kaydının silindiği programa tekrar kaydı yapılır.

Mazeret sınavları
MADDE 11 – (1) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınavlara katılamaması duru-

munda mazeretleri, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde YDYO Yönetim Kuru-
lunda değerlendirilir. Mazeret ile ilgili müracaat, mazeretin başlangıcından itibaren üç iş günü
içerisinde YDYO Müdürlüğüne yapılır. YDYS, YDBS ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı
yapılmaz. 

(2) Mazeret sınavlarına ilişkin diğer işlemlerde, 16/10/2017 tarihli ve 30212 sayılı Res-
mî Gazete’de yayımlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğ-
retim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 12 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edilmesini izleyen 5 (beş) iş günü

içinde, YDYO öğrenci işlerine yazılı olarak müracaat etmek suretiyle sınav sonuçlarına itiraz
edebilir. İtirazlar Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve YDYO Yönetim
Kurulunda alınacak olan karar doğrultusunda işlem yapılır. 

Disiplin işlemleri
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi

ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Birim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 7/10/2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kü-

tahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önceki yıllarda yabancı

dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf veya başarılı ola-
bilmeleri için her eğitim-öğretim yılının başında ve sonunda tek aşamalı olarak yapılacak olan
YDYS’de 100 üzerinden en az 65 puan almaları gerekir. Yıl sonunda yapılan YDYS’ye ilgili
yılda hazırlık sınıfında kayıtlı öğrencilerden devam yükümlülüğünü yerine getirmiş ve yıl içi
başarı notu 100 üzerinden en az 65 puan olan öğrenciler girebilir. Bu öğrencilerin yabancı dil
hazırlık sınıfı başarı notu; yıl içi başarı notunun %20’si ve YDYS notunun %80’i hesaplanarak
oluşturulur.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından itibaren ge-

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
OKUL GIDASI LOGOSU UYGULAMASI USUL VE ESASLARI
HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/29)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/40)

MADDE 1 – 20/6/2019 tarihli ve 30807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Gıdası
Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/29)’e aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri

bu Tebliğ hükümlerine 7/9/2020 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Millî

Eğitim Bakanı müştereken yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/6/2019 30807
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7961 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
İşletmemizin ihtiyacına binaen 2 adet hizmet alım işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen 

tarihlerde ihale edileceklerdir. 
1. İdareni   
a) Adresi:  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk cd. No.111 45500 Soma/MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası:  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13 c) 
Elektronik posta adresi : islaki@eli.gov.tr 
2.  İhale konusu hizmetin   a)- 
 

Niteliği - Türü - Miktarı 
İhale 

Kayıt No 
Dosya No 

İhale Tarih ve 

Saati 
SÜRE 

1- 

KUZEY KISRAKDERE TELSİZ PANOSU CİVARINDAKİ 
STOKLARDAN 300.000 TON KÖMÜRÜN YÜKLENMESİ, 
SOMA B TERMİK SANTRALI 1-4 VEYA 5–6 ÜNİTELERİ 
KAMYON BUNKERLERİNE VEYA STOK SAHALARINA 
TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI HİZMET ALIM İŞİ 

2019/442199 2019-1224 02.10.2019 14:00 240 gün 

2- 

DEREKÖY STOK SAHALARINDAN 240.000 TON 
KÖMÜRÜN SOMA B TERMİK SANTRALI 1-4 VEYA 5–6 
ÜNİTELERİNE TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI HİZMET 
ALIM İŞİ 

2019/447526 2019-1229 24.09.2019 15:00 100 gün 

 
b)-Yapılacağı yer: ELİ Müdürlüğü   SOMA/MANİSA. 
c)-İşin süresi: İhale  süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 
d)-İhale usulü: Açık ihale 
3- İhalenin Yapılacağı yer: ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA 
4 - İhale dokümanı; ELİ i Müdürlüğü Atatürk cad. No.111 45500 Soma / MANİSA, 

adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının  şartnamelerini  birinci  sıradaki  ihale  için  100.00  
TL  ve  ikinci  sıradaki  ihale  için  200,00  TL, karşılığında  aynı  adreslerden  temin  edilebilir.  
İhaleye  teklif  verecek  olanların  ihale  dokümanını  satın  almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

6 - İstekliler  teklif  edilen  bedelin  %  3’ünden  az  olmamak  üzere  kendi  
belirleyecekleri  oranda  geçici  teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, 60 gündür. 
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 
tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 7948/1-1 
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1 (BİR) ADET ARAÇ SATILACAKTIR 
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği 

Kümeevleri No: 4   06797 Etimesgut /ANKARA adresinde faal halde bulunan aşağıda dökümü 
yapılan aracın satışını kapsamaktadır. 

 
SIRA 
NO PLAKA NO MARKASI MODEL 

SİLİNDİR 
HACMİ KM.Sİ RENK YAKIT 

VİTES 
DURUMU 

1 06 AB 6937 
IVECO KAMYON 
65.9 UZUN ŞASİ 
HD (AÇIK KASA) 

2003 3908 36.192 BEYAZ DİZEL MANUEL 

 
1 - İhale tarihinden itibaren tekliflerin geçerlilik süresi 90(doksan) gündür. 
2 - Aracın satışı, teklif sahiplerinin katılımı ile “Açık Artırma Usulü “ uygulanmak 

suretiyle yapılacaktır. Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif 
mektuplarının en geç 17/10/2019 tarih, saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Sümer Holding 
A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4   06797 
Etimesgut/ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. Teklifler aynı gün saat 14:00’den sonra Genel Müdürlük ihale salonunda 
açılacaktır. Telgraf, teleks, faksla veya e-posta ile verilecek teklifler değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. 

3 - Araç hafta içi saat 09:00 ile 16:30 arasında görülebilir.  
4 - İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Sümer 

Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta veya aracı dilediğine satmakta 
serbesttir. 

5 - İhale dökümanı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Hizmetleri Daire 
Başkanlığından 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin 
ihale dökümanını satın almaları zorunludur.  

6 - İhale döküman bedeli Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün Vakıflar Bankası 
Ankara Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 63 0001 5001 5800 7292 7217 75 no.lu veya T.C. 
Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 93 0001 0008 9835 1604 0950 
12 no.lu TL hesabına “Araç satışı ihale dökümanı bedeli“ açıklaması ile yatırılacak olup, 
dekontun ibrazı halinde ihale dökümanı satışı yapılacaktır. 

7 - İstekliler 4.000,00 TL (Dörtbin Türk Lirası) tutarında nakit veya banka teminat 
mektubu olarak teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde 
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş ve vadesi en az 1 (bir) yıl süreli 
olacaktır. 

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4   (06797) Etimesgut/ 

ANKARA 
Tel: (312) 310 38 30   Faks: (312) 211 04 29 
www.sumerholding.gov.tr 7879/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 
Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 25/09/2019 

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 
MERKEZ DEPO 
SD. 

1.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk 
 

372 266.1 2 530,00 4.231,00 

2 ÇAPAKLI SD. 2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk  0 75 3 450,00 1.014,00 

3 Muhtelif 
2.Sn.Ub.Kl. Sarıçam 
Tomruk 

 
600 441.632 9 480,00 6.360,00 

4 Muhtelif 
2.Sn.Ub.İn. Sarıçam 
Tomruk 

 
446 192.711 4 460,00 2.659,00 

5 Muhtelif 2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk  3941 4098.216 35 470,00 57.787,0 0 

6 Muhtelif 2.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk  288 179.496 3 450,00 2.423,00 

7 Muhtelif 2.Sn. Sarıçam Maden Direk  572 290.034 7 290,00 2.523,00 

8 Muhtelif 2.Sn. Göknar Maden Direk  1604 354.03 6 280,00 2.974,00 

9 CEMALLER SD. 
3.Sn.Kb.İn. Sarıçam 
Tomruk 

 
0 20 1 310,00 186,00 

10 Muhtelif 3.Sn.Kb.Kl. Göknar Tomruk  291 146.345 8 330,00 1.449,00 

11 CEMALLER SD. 3.Sn.Kb.İn. Göknar Tomruk  0 20 1 310,00 186,00 

12 CEMALLER SD. 
3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam 
Tomruk 

 
0 240 6 350,00 2.520,00 

13 Muhtelif 
3.Sn.Nb.İn. Sarıçam 
Tomruk 

 
1897 933.03 20 330,00 9.237,00 

14 Muhtelif 3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk  4774 2837.809 43 350,00 29.802,0 0 

15 Muhtelif 3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk  7388 2211.052 35 330,00 21.891,0 0 

16 CEMALLER SD. 
3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam 
Tomruk 

 
0 200 5 370,00 2.220,00 

17 CEMALLER SD. 
3.Sn.Ub.İn. Sarıçam 
Tomruk 

 
0 40 1 350,00 420,00 

18 Muhtelif 3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk  72 575.381 13 370,00 6.387,00 

19 
MERKEZ DEPO 
SD. 

3.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk 
 

282 97.242 1 350,00 1.021,00 

20 
MERKEZ DEPO 
SD. 

Sarıçam Tel Direği (7-7,5 
m.) 

 
238 58.412 1 475,00 832,00 

21 
MERKEZ DEPO 
SD. 

Sarıçam Tel Direği (8-8,5 
m.) 

 
47 14.985 1 500,00 225,00 

22 
MERKEZ DEPO 
SD. 

Sarıçam Tel Direği (9-9,5 
m.) 

 
231 79.834 1 540,00 1.293,00 

23 ÇAPAKLI SD. Sarıçam Sanayi Odunu  0 15 1 240,00 108,00 

24 ÇAPAKLI SD. Göknar Sanayi Odunu  0 15 1 240,00 108,00 

25 Muhtelif Sarıçam Kağıtlık Odun (M3)  6584 1292.754 30 260,00 10.082,0 0 

26 Muhtelif Göknar Kağıtlık Odun (M3)  5930 1768.393 34 260,00 13.795,0 0 

 TOPLAM   3555 16462.456 272 9.675,00 181.733, 
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1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 272 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 7921/1-1 
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İPTAL İLANI 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2019/421331 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

  GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 

26/09/2019 tarihinde yapılması planlanan ve 04.09.2019 tarihli 30878 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan Bölge Müdürlüğümüz Mıntıkasında Sinyalizasyon işleri kapsamında izole 

bölgeler ile otomatik bariyerli hemzemin geçitlerde kullanılmak üzere 400 adet UIC 60’lık ve 180 

adet S 49’luk izole kupon ray alım işi ihalesi, İhale yetkilisi tarafından ihtiyaç kalmadığından iptal 

edilmiştir. 7964/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığından: 

DÜZELTME İLANI 

02.09.2019 tarihli ve 30876 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

“Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı Alım İlanı”nın “Genel Bilgiler” 

başlığının üçüncü paragrafında 16.09.2019 saat 18.00 olarak belirtilen son başvuru tarihi 

“20.09.2019 saat 18.00” olarak değiştirilmiştir. 

Söz konusu ilanın “Sınava Katılım Şartları” başlıklı bölümünün (c) maddesinde yer alan 

“Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler Tablosu”nun “Diğer Fakülteler” kısmına, 

mevcut bölümlere ilaveten Fransız Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve 

Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı, Bulgar Dili ve 

Edebiyatı bölümleri eklenmiştir. 

Söz konusu ilanın “Sınava Katılım Şartları” başlıklı bölümünün (ç) maddesinde belirtilen 

dillere ilaveten Yunanca, Bulgarca ve Tayca eklenmiştir. 

 7969/1-1 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 
 

Firma Adı Vergi No 
İşletmecinin 

Bilinen Adresi Kanuni Dayanağı 
Borç 
Türü Borç Tutarı (TL) 

Trio 
Bilgisayar 
Tek. Ve 

Gurme Dış 
Tic. San. Ltd. 

Şti. 

Ümraniye 
V.D. 

6170032780 

Organize sanayi 
Bölgesi 1. Cad. 
İsmet Tarman İş 
Merkezi No:1/1 

Ümraniye/ 
İSTANBUL 

4703 sayılı 
Kanunun 5 inci 

maddesi ile 12 nci 
maddesi; 5809 

sayılı Kanunun 53 
ve 60 ıncı 
maddesi 

İdari 
Para 

Cezası 

7.072,00 TL 
(yedibinyetmişiki 

TürkLirası) 

 
Trio Bilgisayar Tek. Ve Gurme Dış Tic. San. Tic. Ltd. Şti.’nin (Şirket) 4703 sayılı Kanun 

uyarınca üreticisi olduğu CODEGEN marka CP-90 model kablosuz mouse cihazlarına ait teknik 
belgelerin (konu hakkında açıklamalarını, cihazın üreticisinde bulunması zorunlu teknik bilgi ve 
belgeleri, firmaya ait vergi levhası örneğini) 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında 
Kurumumuza gönderilmesi 29/07/2016 tarihli ve 26808001-352.01/E.48999 sayılı yazı ile talep 
edilmiştir. Ancak söz konusu şirket tarafından, bahsi geçen yazıda istenilen bilgi ve belgeler 
gönderilmemiştir. 

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 
Kanun’un 5’inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı davranılması sebebi ile Şirket hakkında 
aynı Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezasının 
4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla 
Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün 
Güvenliği ve Denetimi: 2016/13) ile 3.536 TL olarak belirlenen alt sınır değerin 5809 sayılı 
kanunun 60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca bir kat artırılması sonucunda, 7.072 TL idari 
para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 29/05/2019 tarihli ve 
2019/İK-TED/155 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. 

Bu itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bilgi 
Teknolojileri İletişim Kurumu’nun Türkiye Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şube IBAN 
No: TR26 0001 0017 4534 2772 8252 50 nolu online tahsilat hesabına ödenmesi, ödendi 
makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na ibraz edilmesi, 5326 sayılı 
Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca idari para cezasının işbu tutanağın tebliğini 
müteakip 60 gün içerisinde peşin ödenmesi halinde idari para cezasının ¼’ü oranında indirim 
yapılacağı, peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri 
İletişim Kurumu’na 30 gün içerisinde idari para cezasının biri peşin olmak üzere bir yıl içinde 
dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin kabulü halinde 
taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının 
muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı İdarî 
Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde iptal 
davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı 
bulunmadığı sürece idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi 
yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesine gönderileceği, bu bildirimle ilgili vergi dairesine 
yapılan ödemenin de ödendi makbuzunun bir örneğinin Kurumumuza ibrazı gerektiği hususu 
7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7965/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 855181, 839879 ve 879777 YİBF nolu yapılarda, 

denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 
yerine getirmediği anlaşılan Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı 
Resmi Gazete ve 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmi Gazete ilanları ile 1 (bir) yıl süre ile 
yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 8. 
fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca 05.06.2018 
tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetçi belgesi iptal edilen Yasemin ARTAR 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 29.04.2019 
tarihli ve E.2017/3420-K.2019/886 sayılı kararı ile 855181 YİBF nolu yapıya ilişkin hakkında 
uygulanan idari işlemin iptal edilmesine hükmedildiğinden, Yasemin ARTAR’ın (Mimar, Proje 
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5776, Oda Sicil No: 21979) denetçi belgesinin iptaline 
dayanak olan üç adet sebebiyet kaydının bir tanesinin iptal edilmesinden dolayı hakkında 
uygulanan denetçi belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 10.09.2019 
tarihli ve 209769 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 632711 ve 919607 YİBF nolu yapılarda, denetim 

sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine 
getirmediği anlaşılan Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Tekaks Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne 
20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men 
cezaları ve ayrıca 914651 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmediği anlaşılan Tekaks Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’ne idari para cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 8. 
fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca 05.06.2018 
tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetçi belgesi iptal edilen Mahmut EMRE 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 28.03.2019 
tarihli ve E.2018/1218-K.2019/780 sayılı kararı ile 632711 YİBF nolu yapıya ilişkin hakkında 
uygulanan idari işlemin iptal edilmesine hükmedildiğinden, Mahmut EMRE’nin (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11401, Oda Sicil No: 10293) denetçi 
belgesinin iptaline dayanak olan üç adet sebebiyet kaydının bir tanesinin iptal edilmesinden 
dolayı denetçi belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 10.09.2019 tarihli ve 
209773 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İzmir İli, Urla İlçesi, 2297 parsel üzerindeki 1435295 YİBF nolu yapı ile ilgili olarak, 

Otak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 07.07.2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmi Gazete ilanında 
hakkında sehven işlem yapılan İpek GÜLERYÜZ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, 
Oda Sicil No: 109596) hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça uygulanan işlemlerin 
iptal edilmesi ve Otak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet Hasan ADALI (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34618) ile ilgili olarak, yeni iş almaktan 
men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya 
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olmaması Bakanlık Makamının 10.09.2019 tarihli ve 209775 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İzmir İli, Seferihisar İlçesi, 173 ada, 29 parsel üzerindeki 1465545 YİBF nolu yapı ile 

ilgili olarak, Otak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 07.07.2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmi Gazete 
ilanında hakkında sehven işlem yapılan İpek GÜLERYÜZ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 109596) hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi 
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça uygulanan 
işlemlerin iptal edilmesi ve Otak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet Hasan ADALI 
(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34618) ile ilgili olarak, yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 10.09.2019 tarihli ve 209777 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/4/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1208019, 1249661 ve 949472 YİBF nolu yapılarda, 

denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 
yerine getirmediği anlaşılan Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne 1 (bir) 
yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. 
maddesinin 8. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası 
uyarınca 07.11.2018 tarihli ve 30588 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetçi belgesi iptal edilen 
İmam Bakır CANBAZ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare 
Mahkemesinin 30.05.2019 tarihli ve E.2019/614-K.2019/1254 sayılı İptal Kararı ile 949472 YİBF 
nolu yapıya ilişkin hakkında uygulanan idari işlemin iptal edilmesine hükmedildiğinden, İmam 
Bakır CANBAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16741, Oda 
Sicil No: 29233) denetçi belgesinin iptaline dayanak olan üç adet sebebiyet kaydının bir tanesinin 
iptal edilmesinden dolayı denetçi belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 
10.09.2019 tarihli ve 209780 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/5/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çelebi Bursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 1853 ada, 16 parsel üzerindeki 961344 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri, 3. 
maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara 
göre denetlemediği anlaşılan; 81763 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 2108 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çelebi Bursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. 
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan 
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çelebi Bursa Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mümin ALKAYA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11320, Oda Sicil No: 28391) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 10.09.2019 tarihli ve 209759 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Iğdır İli, Merkez ilçesi, 1109 ada, 6 parsel üzerindeki 1047692 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı 
Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrası, 4. fıkrasının (l) ve (o) bentleri, 16. 
maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5074 Ticaret Sicil No 
ile Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 1147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Iğdır Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet Kürşad ŞİMŞEK (İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16792, Oda Sicil No: 50124), Fatih ARAS (Mimar, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16790, Oda Sicil No: 31326), Mesut COŞKUN 
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16791, Oda Sicil No: 22447) ve 
Kıyas AKYÜZ’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15185, Oda 
Sicil No: 19986) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları Bakanlık Makamının 10.09.2019 tarihli ve 209768 
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/7/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Iğdır İli, Merkez ilçesi, 27 ada, 231 parsel üzerindeki 1048682 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı 
Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrası, 4. fıkrasının (l) ve (o) bentleri, 16. 
maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5074 Ticaret Sicil No 
ile Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 1147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Iğdır Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatih ARAS (Mimar, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16790, Oda Sicil No: 31326), Mesut COŞKUN (Elektrik 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16791, Oda Sicil No: 22447) ve Kıyas 
AKYÜZ’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15185, Oda Sicil No: 
19986) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunun ortağı da olmamaları Bakanlık Makamının 10.09.2019 tarihli ve 209765 sayılı 
Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/8/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Alin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 2667 ada, 1 parsel üzerindeki 1388277 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 13031 Ticaret Sicil No ile 
Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 2443 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alin Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
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başlatılması, Alin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Timsal ÖZER’in (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16715, Oda Sicil No: 9407) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 10.09.2019 tarihli ve 209762 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/9/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Görsev Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Aydın İli, Efeler İlçesi, 1768 ada, 1 parsel üzerindeki 1471247 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 18776-Efeler Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret 
Odasına kayıtlı 2727 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Görsev Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Görsev 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Orgün TÜZÜN’ün (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:57, Oda Sicil No: 33432) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 10.09.2019 tarihli ve 209763 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/10/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ekin Tek Yapı Den. Tic. Müş. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 14678 ada, 3 parsel üzerindeki 1258413 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 158162 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret 
Odasına kayıtlı 119 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ekin Tek Yapı Den. Tic. Müş. Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Ekin Tek Yapı Den. Tic. Müş. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yavuz KIZILIRMAK’ın 
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1254, Oda Sicil No: 33279) yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 10.09.2019 tarihli ve 209741 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/11/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 883866 YİBF nolu, 883878 YİBF nolu ve 883890 

YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan 
Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Antalya, Ticaret Sicil No: 51594-53873, Yapı 
Denetim İzin Belgesi Numarası: 681), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş 
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Gökhan 
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DEMİR (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79500) ve Şükrü 
ŞENDOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4292, Oda Sicil No: 
16025) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunun ortağı olmaması Bakanlık Makamının 10.09.2019 tarihli ve 209743 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/12/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Nisan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Edirne İli, Keşan İlçesi, G17A13C4A pafta, 530 ada, 37 parsel üzerindeki 1309922 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7139 Ticaret Sicil No ile Edirne 
Ticaret Odasına kayıtlı 1872 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nisan Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Nisan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Halim KİRACI’nın (Mimar, Proje 
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23334, Oda Sicil No: 24458) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir 
görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 
Bakanlık Makamının 10.09.2019 tarihli ve 209745 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/13/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çelikler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Ankara İli, Çankaya İlçesi, 159 ada, 21 parsel üzerindeki 1365708 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 217072 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret 
Odasına kayıtlı 535 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çelikler Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çelikler 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Uğur SEÇKİN’in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 69605) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 10.09.2019 
tarihli ve 209747 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/14/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
DİYAP Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1526887 YİBF nolu, 1534357 YİBF nolu ve 1526902 

YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan DİYAP 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Diyarbakır, Ticaret Sicil No: 31598, Yapı Denetim İzin 
Belgesi Numarası: 2779), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men 
cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, DİYAP Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Uğur BAYAR’ın (Makine 
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Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18466, Oda Sicil No: 54616) yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı olmaması Bakanlık Makamının 10.09.2019 tarihli ve 209748 sayılı Oluru ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/15/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
DİYAP Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, 386 ada, 8 parsel üzerindeki 1526887 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin (1) nolu alt 
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 31598 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır 
Ticaret Odasına kayıtlı 2779 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip DİYAP Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, DİYAP Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Uğur BAYAR’ın (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18466, Oda Sicil No: 54616) yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 10.09.2019 tarihli ve 209750 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/16/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
DİYAP Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, 386 ada, 8 parsel üzerindeki 1534357 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin (1) nolu alt 
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 31598 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır 
Ticaret Odasına kayıtlı 2779 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip DİYAP Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, DİYAP Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Uğur BAYAR’ın (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18466, Oda Sicil No: 54616) yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 10.09.2019 tarihli ve 209751 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/17/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
DİYAP Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, 386 ada, 8 parsel üzerindeki 1526902 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin (1) nolu alt 
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 31598 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır 
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Ticaret Odasına kayıtlı 2779 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip DİYAP Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, DİYAP Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Uğur BAYAR’ın (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18466, Oda Sicil No: 54616) yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 10.09.2019 tarihli ve 209754 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/18/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, H22D08B1C pafta, 2405 ada, 13 parsel üzerindeki 277719 

YİBF nolu yapı ile ilgili olarak, 66526 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 880 nolu 
yapı denetim izin belgesine sahip Saydam Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ( 07.07.2019 tarihli ve 
30824 sayılı Resmi Gazete ilanında hakkında sehven işlem yapılan Muhittin Cem GİRAY (İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16599, Oda Sicil No: 58036) hakkında, yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması için Bakanlıkça uygulanan işlemlerin iptal edilmesi ve Saydam Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Servet AKSOY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 7622, Oda Sicil No: 17322) ile ilgili olarak, yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 10.09.2019 tarihli ve 209755 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7881/19/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, H22D08B1C pafta, 2405 ada, 13 parsel üzerindeki 277720 

YİBF nolu yapı ile ilgili olarak, 66526 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 880 nolu 
yapı denetim izin belgesine sahip Saydam Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 07.07.2019 tarihli ve 30824 
sayılı Resmi Gazete ilanında hakkında sehven işlem yapılan Muhittin Cem GİRAY (İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16599, Oda Sicil No: 58036) hakkında, yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması için Bakanlıkça uygulanan işlemlerin iptal edilmesi ve Saydam Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Servet AKSOY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 7622, Oda Sicil No: 17322) ile ilgili olarak, yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 10.09.2019 tarihli ve 209757 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7881/20/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Altınbaş Üniversitesi Türkçe Hazırlık Programı Yönetmeliği
— Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:

2019/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/40)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde

“T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


