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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyaliz

Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/3/2019 tarihinden önce diyaliz sertifikası almış ve geçerli

sertifikası bulunan tabip dışı sağlık meslek mensupları diyaliz hizmetlerinde görevlendirilebilir.

Bu sağlık meslek mensuplarının resertifikasyon hakları saklıdır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-7 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1/3/2019 30701

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

24 Eylül 2019
SALI

Sayı : 30898
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar
Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu,
10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 10/7/2018 ta-
rihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-
kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü, 479 uncu, 480 inci, 481 inci ve 482 nci
maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzen-
lemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlan-
mıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ı) ve (cc)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,”
“ı) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlü-

ğünü,”
“cc) Bitişik liman: Geminin bulunduğu yerdeki liman başkanlığına karadan ve/veya deniz-

den komşu olan diğer liman başkanlıklarının idari sınırlarını kapsayan deniz alanını,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “on iki” ibaresi “yirmi dört” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşa-

ğıdaki cümle eklenmiştir.

“İdarece uygun görülen limanlarda bu süre 48 saate çıkarılabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra ek-
lenmiştir.

“(1) Liman idari sahasını aşarak sefer yapacak ticaret gemisinin ve deniz araçlarının
kıyı tesisinden çıkışı, liman başkanlığınca düzenlenen ve şekli İdare tarafından belirlenen Li-
man Çıkış Belgesi ile yapılır. Liman Çıkış Belgesi almış olanlar, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar
ile olan işlemlerini tamamlayarak derhal kıyı tesisinden ayrılırlar. Yolcu gemileri hariç deniz
turizmi araçlarına verilecek olan kıyı tesisi çıkış izni, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliği hükümleri kapsa-
mında seyir izin belgesi ile verilir. Bu durumda seyir izin belgesi liman çıkış belgesi yerine
geçer.”

“Ancak liman başkanı, yetkili gemi acentesi veya gemi kaptanının Liman Yönetimi Bilgi Sis-
temi üzerinde veya yazılı olarak yaptığı beyanı yerinde denetim olarak kabul edebilir.”

“(9) Kabotaj ve liman seferi yapan ve Liman Çıkış Belgesi düzenlenmiş olan her ge-
minin belgeye esas gemi adamı durumu/şartlarının değişmesi halinde gemi kaptanı tarafından
liman başkanlığına bilgi verilmesi zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “2000 GT altındaki” ibaresinden sonra gelmek üzere
“kılavuzluğa tabi” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Ek-5’te belirtilen şartların sağlanamadığı durumlarda; gemi ve deniz araçları kıyı
tesislerine yanaştırılmaz, yanaştırılması halinde kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatı ilgilile-
rine gerekli idari yaptırım uygulanır. İdare, yıl içerisinde kılavuzluk ve/veya römorkörcülük
hizmetinin çok az verildiği, yıllık hizmet dağılımının dengeli olmadığı hizmet sahalarında; ve-
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rilen hizmetler karşılığı elde edilen gelirler ile yatırım yapma maliyetleri, gelen gemilerin teknik
yapısı ve özellikleri, komşu tesislerle etkileşim, kıyı tesisinde elleçlenen yük cinsi ile oşino-
grafik ve meteorolojik şartlar göz önünde bulundurmak suretiyle, ilgili kıyı tesisine yönelik is-
tisnai teknik düzenlemeler yapabilir.”

“(6) Askeri tesislere yanaşan sivil veya askeri gemilerin ihtiyari olarak kılavuz kaptan
veya römorkör kullanması durumunda, ilgili kılavuzluk/römorkörcülük teşkilatı tarafından ve-
rilen hizmete yönelik kamu payı Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin on birinci fıkrasında yer alan
“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Bu gemi ve deniz aracı ilgilileri, gemi ve deniz aracının herhangi bir kıyı tesisine kılavuz kap-
tan ve/veya römorkör kullanarak yanaştığında tabi olacağı kılavuzluk/römorkörcülük ücretinin
ilgili mevzuatta belirlenmiş orandaki kamu payına denk tutarı, Bakanlık Döner Sermaye İşlet-
mesi hesabına yatırmak zorundadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin ilk
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kıyı tesisine yükleme/boşaltma amacıyla yanaşacak gemi ve deniz araçlarının yanaşacağı rıh-
tım veya iskele boyu; gemi boyundan büyük olmak zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Liman sahasına gelen gemi ve deniz araçları ile kıyı tesislerinin ilgilileri; seyir sı-
rasında, demirleme sahasında veya kıyı tesisinde meydana gelen deniz kazalarını, deniz kirli-
liklerini, önemli makine arızalarını, genel seyir emniyeti bakımından saptadıkları sakıncalı hu-
susları ve gemide işlenen suçları, önce VHF veya diğer uygun iletişim araçları ile derhal ve
kanaatlerini içeren yazılı bir raporu da en geç yirmi dört saat içinde liman başkanlığına bildir-
mekle yükümlüdür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Ancak söz konusu tahmil ve tahliye hizmetleri, gereken durumlarda ülke menfaati ve kamu
yararı gözetilmek suretiyle, uygun görülen sahalarda da yapılabilir. Bu gemi ve deniz aracı il-
gilileri, gemi ve deniz aracının herhangi bir kıyı tesisine kılavuz kaptan ve/veya römorkör kul-
lanarak yanaştığında tabi olacağı kılavuzluk/römorkörcülük ücretinin ilgili mevzuatta belir-
lenmiş orandaki kamu payına denk tutarı, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmak
zorundadır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme” ibareleri “Ulaştırma ve Altyapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe 42 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
deler eklenmiştir.

“Çanakkale Liman Başkanlığına özel hükümler
MADDE 42/A – (1) 1915 Çanakkale Köprüsü altından hava çekimi yetmiş metre ve

daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi altmış altı metre
ile yetmiş metre arasında olan gemi ve deniz araçları İdarece belirlenecek şartları sağlamaları
halinde 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçiş yapabilir.

İstisnai hükümler
MADDE 42/B – (1) İdare bitişik limanlar arasında liman çıkış ve sörvey işlemleri için

alt düzenlemeler yapabilir.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Sürüklenme, karaya oturma, yangın, çatışma, batma tehlikesi gibi durumların; seyir
emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturması halinde liman
başkanlığınca resen kurtarma işlemi başlatılır. Bunun dışındaki hallerde gemi ve deniz aracı
ilgilileri 72 saat içinde kurtarma talebi yapmaz ise liman başkanlığınca resen kurtarma işlemi
başlatılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan;
a) İstanbul Liman Başkanlığı başlıklı 1 inci maddesinin B bölümünün (a), (b), (c), (ç),

(d) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Kılavuz kaptan alma ve bırakma yerleri başlıklı
bölümün birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kılavuz kaptan alma yeri koordinatı; 41º 15',15 K –
029º 07',94 D mevkisidir.” ibaresi “Kılavuz kaptan alma yeri; 41° 15’.093 K - 29° 07’.914 D
mevkiidir.” olarak, aynı bentte yer alan “Kılavuz kaptan bırakma yeri koordinatı; 41º 14',48 K –
029º 09',52 D mevkisidir.” ibaresi “Kılavuz kaptan bırakma yeri; 41° 14’.423 K - 29° 09’.494 D
mevkiidir.” olarak değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “Kılavuz kaptan alma yeri; 40º 55',28 K –
028º 58',75 D mevkisidir.” ibaresi “Kılavuz kaptan alma yeri; 40° 55’.223 K - 28° 58’.724 D
mevkiidir.” olarak, aynı bentte yer alan “Kılavuz kaptan bırakma yeri; 40º 56',52 K– 028º 54',70 D
mevkisidir.” ibaresi “Kılavuz kaptan bırakma yeri; 40° 56’.463 K - 28° 54’.674 D mevkiidir.”
olarak değiştirilmiştir.

“a) A bölgesi demirleme sahası: Kıyı tesislerine yanaşacak gemilerin demirleme sahası;
aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır. Bu demir yerine kılavuz kaptanla demir-
lenir ve kalkılır.

1) 41° 00’.360 K - 28° 59’.134 D (Sahil)
2) 40° 59’.333 K - 28° 58’.574 D
3) 40° 58’.093 K - 28° 56’.474 D
4) 40° 59’.840 K - 28° 56’.474 D (Sahil)
b) B bölgesi demirleme sahası: Kıyı tesislerinden kalkan ve uzun süre demirde kalacak

gemilerin demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40° 59’.840 K - 28° 56’.474 D (Sahil)
2) 40° 58’.093 K - 28° 56’.474 D
3) 40° 56’.763 K - 28° 53’.474 D
4) 40° 58’.801 K - 28° 53’.474 D (Sahil)
c) C bölgesi demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan

askerî gemiler ile gazdan arındırma işlemi (gas free) demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların
oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40° 58’.801 K - 28° 53’.474 D (Sahil)
2) 40° 56’.763 K - 28° 53’.474 D
3) 40° 56’.063 K - 28° 51’.924 D
4) 40° 55’.773 K - 28° 49’.974 D
5) 40° 57’.354 K - 28° 49’.974 D (Sahil)
ç) Küçükçekmece demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanı

olup gerektiğinde karantina demirleme sahası olarak da kullanılır.
1) 40° 58’.197 K - 28° 47’.400 D (Sahil)
2) 40° 56’.400 K - 28° 47’.400 D
3) 40° 56’.950 K - 28° 43’.500 D
4) 40° 58’.139 K - 28° 43’.500 D (Sahil)
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d) D bölgesi demirleme sahası: İstanbul Boğazının kuzey girişinde tehlikeli madde ta-
şıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askerî gemiler ile gazdan arındırma işlemi (gas free) de-
mirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 41° 15’.600 K - 28° 57’.423 D (Sahil)
2) 41° 17’.443 K - 28° 57’.423 D
3) 41° 17’.443 K - 28° 59’.974 D
4) 41° 14’.853 K - 28° 59’.974 D (Sahil)
e) E bölgesi demirleme sahası: İstanbul Boğazının kuzey girişinde tehlikeli madde ta-

şımayan gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır. Acil
durumlarda Liman Başkanlığı, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve diğer ku-
rum/kuruluşların izni dâhilinde bu bölgede yakıt ve kumanya ikmaline izin verebilir.

1) 41° 14’.853 K - 28° 59’.974 D (Sahil)
2) 41° 17’.443 K - 28° 59’.974 D
3) 41° 17’.443 K - 29° 02’.343 D
4) 41° 15’.843 K - 29° 04’.974 D
5) 41° 15’.004 K - 29° 04’.974 D (Sahil)”
b) Kocaeli Liman Başkanlığı başlıklı 2 nci maddesinin B bölümünün (b) ve (c) fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki (d) fıkrası eklenmiştir.
“b) Yarımca demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan

askeri gemiler ile karantina demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz ala-
nıdır.

1) 40° 46' 27" K – 029° 39' 30" D
2) 40° 45' 14" K – 029° 39' 30" D
3) 40° 45' 02" K – 029° 41' 30" D
4) 40° 46' 19" K – 029° 41' 30" D
c) Hereke demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası,

aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40° 46' 22" K – 029° 37' 11" D
2) 40° 45' 25" K – 029° 37' 11" D
3) 40° 45' 14" K – 029° 39' 30" D
4) 40° 46' 16" K – 029° 39' 30" D”
“d) Yakıt barçları demirleme sahası: Yakıt barçları için demirleme sahası, aşağıdaki ko-

ordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40° 46' 41,25" K – 029° 37' 46" D (Sahil)
2) 40° 46' 20,50" K – 029° 37' 46" D
3) 40° 46' 16" K – 029° 39' 30" D
4) 40° 46' 40" K – 029° 39' 30" D (Sahil)”
c) Yalova Liman Başkanlığı başlıklı 3 üncü maddesinin B bölümü aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“B) Demirleme sahaları
a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin de-

mirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40º 42' 05" K – 029º 20' 07" D
2) 40º 40' 53" K – 029º 20' 13" D
3) 40º 40' 30" K – 029º 18' 24" D
4) 40º 41' 30" K – 029º 18' 24" D
b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan as-

keri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin
demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
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1) 40º 42' 36" K – 029º 21' 53" D
2) 40º 41' 43" K – 029º 21' 47" D
3) 40º 41' 00" K – 029º 20' 30" D
4) 40º 40' 53" K – 029º 20' 13" D
5) 40º 42' 05" K – 029º 20' 07" D”
ç) Tuzla Liman Başkanlığı başlıklı 4 üncü maddesinin B bölümünün (a) ve (b) fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin

demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40º 50´ 44" K – 029º 15´ 16" D
2) 40º 50´ 08" K – 029º 15´ 16" D
3) 40º 49´ 14" K – 029º 14´ 34" D
4) 40º 49´ 14" K – 029º 13´ 10" D
5) 40º 50´ 44" K – 029º 13´ 10" D
b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan as-

keri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin
demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 49´ 14" K – 029º 13´ 10" D
2) 40º 49´ 14" K – 029º 11´ 58" D
3) 40º 49´ 56" K – 029º 11´ 58" D
4) 40º 50´ 44" K – 029º 12´ 58" D
5) 40º 50´ 44" K – 029º 13´ 10" D”
d) Ambarlı Liman Başkanlığı başlıklı 5 inci maddesinin B bölümünün (a) fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 1 nolu demirleme sahası: 1600 GT’den küçük tehlikeli yük taşımayan gemilerin

demirleme sahası aşağıdaki koordinatları birleştiren hattın kuzeyinde kalan Büyükçekmece
Koyudur. Gemiler; boy ve draftlarına uygun olarak bu demirleme sahasında, kıyıdan itibaren
4 gominadan daha yakın mesafeye demirleyemezler.

1) 40º 59' 05" K – 028º 32' 30" D (Baba Burnu)
2) 40º 58' 25" K – 028º 35' 42" D (Manda Burnu)”
e) Tekirdağ Liman Başkanlığı başlıklı 7 nci maddesinin B bölümünün (e) fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) 6 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan as-

keri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin
demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40° 37’.500 K - 27° 09’.971 D (Sahil)
2) 40° 36’.392 K - 27° 09’.971 D
3) 40° 32’.592 K - 26° 59’.971 D
4) 40° 33’.377 K - 26° 59’.762 D (Sahil)”
f) Enez Liman Başkanlığı başlıklı 8 inci maddesinin B bölümü aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“B) Demirleme sahaları
Enez Liman Başkanlığı idari sahasındaki tüm gemiler için demirleme sahası, aşağıdaki

koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40º 41' 41" K – 026º 02' 58" D
2) 40º 40' 11" K – 026º 02' 58" D
3) 40º 40' 11" K – 025º 59' 58" D
4) 40º 41' 41" K – 026º 00' 58" D”

24 Eylül 2019 – Sayı : 30898                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



g) İğneada Liman Başkanlığı başlıklı 9 uncu maddesinin B bölümünün (c) fıkrasının
(4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) 41° 51' 09" K - 027° 59' 30" D”
ğ) Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığı başlıklı 13 üncü maddesinin B bölümünün (b)

fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri ile (ç) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) 41º 13' 48" K – 031º 23' 24" D
2) 41º 14' 24" K – 031º 23' 24" D”
“ç) 4 nolu demirleme sahası: 1600 GT’dan daha küçük tehlikeli madde taşımayan ge-

milerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz alanı-
dır. Askerî yasak sahaya girmemek ve sahile 1 gominodan fazla yanaşmamak kaydı ile bu alan-
da demirleme yapılabilir.

1) 41º 16' 15" K – 031º 24' 38" D (Sahil)
2) 41º 17' 02" K – 031º 24' 19" D
3) 41º 17' 16" K – 031º 24' 37" D (Sahil)”
h) Zonguldak Liman Başkanlığı başlıklı 14 üncü maddesinin B bölümünün (b) fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası,

aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 41º 32' 00" K – 031º 54' 06" D
2) 41º 32' 00" K – 031º 54' 45" D
3) 41º 32' 36" K – 031º 55' 24" D
4) 41º 32' 48" K – 031º 55' 24" D
5) 41º 32' 48" K – 031º 54' 06" D”
ı) Mersin Liman Başkanlığı başlıklı 15 inci maddesinin B bölümünün (a) ve (b) fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin

demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 36º 46' 00" K – 034º 39' 20" D
2) 36º 46' 00" K – 034º 38' 00" D
3) 36º 41' 00" K – 034º 35' 00" D
4) 36º 40' 00" K – 034º 35' 00" D
5) 36º 40' 00" K – 034º 39' 20" D
b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan as-

keri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin
demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 44' 00" K – 034º 42' 40" D
2) 36º 40' 00" K – 034º 42' 40" D
3) 36º 40' 00" K – 034º 46' 40" D
4) 36º 44' 00" K – 034º 46' 40" D”
i) Botaş Liman Başkanlığı başlıklı 16 ncı maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, B bölümünün (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bölüme aşağıdaki fık-
ralar eklenmiş ve C bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Liman idari saha sınırı
Botaş Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu

hattın içinde kalan deniz ve kıyı alanıdır.
a) 36º 34' 03" K – 035º 33' 24" D
b) 36º 25' 15" K – 035º 35' 57" D
c) 36º 44' 54" K – 036º 03' 12" D
d) 36º 55' 18" K – 036º 02' 14" D”
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“a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan as-
keri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin
demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36° 49' 06" K - 35° 57' 00" D
2) 36° 47' 00" K - 35° 58' 48" D
3) 36° 47' 00" K - 36° 01' 12" D
4) 36° 51' 12" K - 36° 01' 12" D
5) 36° 51' 48" K - 35° 59' 12" D”
“c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin

demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 36º 52' 18" K - 035º 59' 18" D
2) 36º 51' 42" K - 036º 01' 36" D
3) 36º 52' 48" K - 036º 02' 18" D
4) 36º 53' 30" K - 036º 00' 06" D
ç) 4 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin de-

mirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 36º 46' 00" K - 035º 52' 00" D
2) 36º 46' 00" K - 035º 53' 12" D
3) 36º 47' 36" K - 035º 54' 30" D
4) 36º 47' 36" K - 035º 53' 24" D”
“C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri
1) 36º 52' 30" K – 035º 58' 48" D
2) 36º 51' 21" K – 035º 57' 18" D
3) 36º 50' 18" K – 035º 56' 24" D
4) 36º 47' 00" K – 035º 56' 00" D”
j) İskenderun Liman Başkanlığı başlıklı 17 nci maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, C bölümünün (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bölümün
(5) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmış ve B bölümünün (e) ve (f) fıkraları yürürlükten kal-
dırılmıştır.

“A) Liman idari saha sınırı
İskenderun Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki koordinatların oluştur-

duğu hat ve devamında (c) koordinatından hakiki güney (180º) istikametine çizilen hattın do-
ğusunda kalan ve bu alana bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 55' 18" K – 036º 02' 14" D
b) 36º 44' 54" K – 036º 03' 12" D
c) 36º 25' 15" K – 035º 35' 57" D”
“3) 36° 46' 30" K - 036° 09' 36" D”
k) Taşucu Liman Başkanlığı başlıklı 18 inci maddesinin B bölümüne aşağıdaki fıkra

eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
“c) Yeşilovacık Limanına gelecek gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların

oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 36º 10' 36" K – 033º 37' 30" D
2) 36º 09' 00" K – 033º 37' 30" D
3) 36º 09' 00" K – 033º 36' 00" D
4) 36º 10' 00" K – 033º 36' 00" D”
“C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri
1) 36º 18' 10" K – 033º 53' 00" D
2) 36º 10' 00" K – 033º 38' 00" D”
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l) Çanakkale Liman Başkanlığı başlıklı 20 nci maddesinin B bölümünün (a), (ç) ve (d)
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 nolu demirleme sahası (Karanlık Liman); Boğaz geçişi yapan tüm gemiler için
acil durumda demirleme ile askeri gemiler için demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların
oluşturduğu deniz alanıdır. Askeri gemiler hariç bu demir yerine kılavuz kaptanla demirlenir
ve kalkılır.

1) 40° 00’.841 K - 26° 15’.070 D
2) 40° 01’.641 K - 26° 17’.370 D
3) 40° 03’.010 K - 26° 18’.921 D
4) 40° 02’.490 K - 26° 19’.771 D
5) 40° 01’.340 K - 26° 18’.720 D
6) 40° 00’.240 K - 26° 15’.171 D”
“ç) 4 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin

demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40° 32’.707 K - 26° 56’.034 D (Sahil)
2) 40° 31’.400 K - 26° 56’.500 D
3) 40° 30’.000 K - 26° 53’.000 D
4) 40° 31’.268 K - 26° 52’.415 D (Sahil)
d) 5 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin de-

mirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40° 30’.243 K - 26° 49’.854 D (Sahil)
2) 40° 29’.050 K - 26° 50’.500 D
3) 40° 27’.350 K - 26° 46’.000 D
4) 40° 28’.501 K - 26° 44’.246 D (Sahil)”
m) Karabiga Liman Başkanlığı başlıklı 29 uncu maddesinin B bölümünün (c) fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) 3 nolu demirleme sahası: Belediye Limanına gelen gemilerin demirleme sahası aşa-

ğıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40º 24' 39" K – 027º 20' 01" D (Sahil)
2) 40º 23' 26" K – 027º 20' 01" D
3) 40º 23' 26" K – 027º 18' 34" D”
n) İzmir Liman Başkanlığı başlıklı 32 nci maddesinin B bölümünün (c) ve (ç) fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin

demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanlarıdır.
1) 38º 24' 24" K – 026º 50' 09" D
2) 38º 23' 03" K – 026º 51' 27" D
3) 38º 23' 33" K – 026º 52' 48" D
4) 38º 24' 48" K – 026º 51' 24" D
ç) 4 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan, nükleer güçle çalışan gemiler ve

karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sa-
hası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanlarıdır.

1) 38º 24' 18" K – 026º 48' 18" D
2) 38º 23´ 12" K – 026º 49´ 30" D
3) 38º 23´ 21" K – 026º 50´ 39" D
4) 38º 24´ 30" K – 026º 49´ 27" D”
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o) Aliağa Liman Başkanlığı başlıklı 33 üncü maddesinin B bölümünün (e) fıkrasının
(1) ve (4) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) 38˚ 49ʹ 12ʺ K - 026˚ 52ʹ 03ʺ D”
“4) 38˚ 49ʹ 12ʺ K - 026˚ 53ʹ 00ʺ D”
ö) Bodrum Liman Başkanlığı başlıklı 34 üncü maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“A) Liman idari saha sınırı
Bodrum Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) ve (b) koordinatlarını

birleştiren hat ve devamında (b) koordinatından hakiki 270º (batı) istikametine çizilen hat ile
(c) ve (d) koordinatlarını birleştiren hat ve devamında (d) koordinatından hakiki 270º (batı) is-
tikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı ala-
nıdır.

a) 37º 06' 03" K – 027º 29' 18" D (Zeytinli Burnu)
b) 37º 13' 00'' K – 027º 21' 00'' D
c) 36º 59' 25" K – 027º 45' 30" D (Gücen Burnu)
d) 36º 54' 00" K – 027º 45' 30" D”
p) Datça Liman Başkanlığı başlıklı 36 ncı maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“A) Liman idari saha sınırı
Datça Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) ve (b) koordinatını birleş-

tiren hattın devamında (b) koordinatından hakiki 270º istikametine çizilen hat ile (c) koordi-
natından hakiki 240° istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sı-
nırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 55' 32" K – 028º 01' 15" D (Koyun Burnu)
b) 36º 54' 00'' K – 027º 45' 30'' D
c) 36º 40' 33" K – 027º 57' 54" D (Atabol Burnu)”
r) Fethiye Liman Başkanlığı başlıklı 38 inci maddesinin B bölümüne aşağıdaki fıkralar

eklenmiştir.
“ç) 4 nolu demirleme sahası: Yatların demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluş-

turduğu deniz alanıdır.
1) 36º 38´ 42" K – 029º 06´ 29" D
2) 36º 38´ 40" K – 029º 06´ 50" D
3) 36º 38´ 14" K – 029º 06´ 25" D
4) 36º 38´ 10" K – 029º 06´ 40" D
d) 5 nolu demirleme sahası: Yatların demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluş-

turduğu deniz alanıdır.
1) 36º 37´ 51" K – 029º 05´ 42" D
2) 36º 37´ 49" K – 029º 05´ 51" D
3) 36º 37´ 38" K – 029º 05´ 33" D
4) 36º 37´ 33" K – 029º 05´ 40" D”
s) Güllük Liman Başkanlığı başlıklı 41 inci maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve B bölümünün (b) fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“A) Liman idari saha sınırı
Güllük Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından (b) koor-

dinatına devamla (c) koordinatından hakiki batı (270°) istikametine çizilen hat ile (d) ve (e)
koordinatlarını birleştiren hat ve devamında (e) koordinatından hakiki batı (270º) istikametine
çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanı ile (f), (g),
(h) ve (ı) koordinatlarını birleştiren hattın içinde kalan 2 ayrı deniz ve kıyı alanıdır.

a) 37º 22' 01" K – 027º 24' 11" D
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b) 37º 22' 01" K – 027º 22' 00" D
c) 37º 19' 00" K – 027º 22' 00" D
d) 37º 06' 03" K – 027º 29' 18" D (Zeytinli Burnu)
e) 37º 13' 00" K – 027º 21' 00" D
f) 36º 59' 25" K – 027º 45' 30" D (Gücen Burnu)
g) 36º 54' 00" K – 027º 45' 30" D
h) 36º 55' 32" K – 028º 01' 15" D (Koyun Burnu)
ı) 37º 00' 45" K – 028º 05' 54" D (Kara Burnu)”
“1) 37º 13' 55.80" K – 027º 31' 58.20" D”
ş) Kuşadası Liman Başkanlığı başlıklı 42 nci maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“A) Liman idari saha sınırı
Kuşadası Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından (b) ko-

ordinatına devamla (c) koordinatından hakiki batı (270°) istikametine çizilen hat ile (d) koor-
dinatından hakiki batı-güneybatı (250º) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk
Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 37º 22' 01" K – 027º 24' 11" D
b) 37º 22' 01" K – 027º 22' 00" D
c) 37º 19' 00" K – 027º 22' 00" D
d) 38º 01' 48" K – 026º 51' 52" D (Doğanbey Burnu)”
t) Marmaris Liman Başkanlığı başlıklı 43 üncü maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“A) Liman idari saha sınırı
Marmaris Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından hakiki

240° istikametine çizilen hat ile (b) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen
hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanı ile (c) ve (d) ko-
ordinatlarını birleştiren hattın doğusunda kalan 2 ayrı deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 40' 33" K – 027º 57' 54" D (Atabol Burnu)
b) 36º 47' 12" K – 028º 32' 30" D (Kızıl Burun)
c) 36º 55' 32" K – 028º 01' 15" D (Koyun Burnu)
d) 37º 00' 45" K – 028º 05' 54" D (Kara Burnu)”
u) Alanya Liman Başkanlığı başlıklı 44 üncü maddesinin B bölümünün mülga (c) fıkrası

aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler için kısa süreli demirleme

sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 36° 21' 00'' K - 032° 10' 12'' D
2) 36° 21' 00'' K - 032° 11' 00'' D
3) 36° 19' 50'' K - 032° 10' 12'' D
4) 36° 19' 50'' K - 032° 12' 00'' D”
ü) Finike Liman Başkanlığı başlıklı 46 ncı maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“A) Liman idari saha sınırı
Finike Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından hakiki gü-

ney (180°) istikametine çizilen hat ile (b) ve (c) koordinatlarını birleştiren hat ve devamında
hakiki 107,5° istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan
deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 13' 58.55" K – 030º 00' 43.23" D
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b) 36º 18' 00" K – 030º 29' 18" D (Küçük Çavuş Burnu)
c) 36º 16' 36" K – 030º 34' 42" D”
v) Kaş Liman Başkanlığı başlıklı 47 nci maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“A) Liman idari saha sınırı
Kaş Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından hakiki güney

(180°) istikametine çizilen hat ile (b) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen
hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 17' 33" K – 029º 15' 15" D
b) 36º 13' 58.55" K – 030º 00' 43.23" D”
y) Ayancık Liman Başkanlığı başlıklı 51 inci maddesinin B bölümünün (b) fıkrasının

(3) ve (4) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3) 41° 57' 30" K – 034° 34' 42" D
4) 41° 58' 36" K – 034° 34' 42" D”
z) Fatsa Liman Başkanlığı başlıklı 54 üncü maddesinin B bölümünün (b) fıkrasının (1)

ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) 41° 02' 32" K – 037° 33' 12" D
2) 41° 01' 45" K – 037° 33' 12" D”
aa) Sinop Liman Başkanlığı başlıklı 58 inci maddesinin B bölümünün (b) fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan uzun süre demirde kalacak

gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın güneyinde kalan deniz
alanıdır.

1) 42º 02' 20" K – 035º 09' 58" D (Sahil)
2) 42º 02' 53" K – 035º 02' 59" D (Sarı Adası)”
bb) Görele Liman Başkanlığı başlıklı 62 nci maddesinin B bölümünün (a) fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan ve 5000 GT’dan küçük gemiler

ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 41º 02' 36" K – 039º 01' 00" D
2) 41º 02' 36" K – 039º 02' 36" D
3) 41º 03' 10" K – 039º 01' 00" D
4) 41º 03' 10" K – 039º 02' 36" D”
cc) Sürmene Liman Başkanlığı başlıklı 66 ncı maddesinin B bölümünün (ç) fıkrasının

(3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3) 40º 56' 00" K – 040º 10' 39" D”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan İstanbul Liman Başkanlığı ha-

ritası, Kocaeli Liman Başkanlığı haritası, Yalova Liman Başkanlığı haritası, Ambarlı Liman
Başkanlığı haritası, Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığı haritası, Zonguldak Liman Başkanlığı
haritası, Mersin Liman Başkanlığı haritası, Botaş Liman Başkanlığı haritası, İskenderun Liman
Başkanlığı haritası, Taşucu Liman Başkanlığı haritası, Çanakkale Liman Başkanlığı haritası,
İzmir Liman Başkanlığı haritası, Bodrum Liman Başkanlığı haritası, Datça Liman Başkanlığı
haritası, Fethiye Liman Başkanlığı haritası, Güllük Liman Başkanlığı haritası, Kuşadası Liman
Başkanlığı haritası, Marmaris Liman Başkanlığı haritası, Alanya Liman Başkanlığı haritası,
Finike Liman Başkanlığı haritası, Kaş Liman Başkanlığı haritası, Ayancık Liman Başkanlığı
haritası, Fatsa Liman Başkanlığı haritası, Görele Liman Başkanlığı haritası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 5 inci bölümünün (a) fıkrasında yer alan
“Trafik ayırım düzeni içerisinde seyreden gemiler çift yönlü rotalamaya uygun olarak gidiş is-
tikametinin sancak taraftaki sınırına yakın olarak seyrederler.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan İzmit Körfezi Trafik Ayırım Dü-
zeni ve Pilot Mevkileri haritası ile Nemrut Körfezi Trafik Ayırım Düzeni ve Pilot Mevkileri
haritası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/10/2012 28453
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 27/2/2013 28572
2- 28/4/2013 28631
3- 6/8/2013 28730
4- 22/10/2013 28799
5- 26/7/2014 29072
6- 20/10/2015 29508
7- 3/8/2016 29790
8- 8/4/2017 30032
9- 13/6/2018 30450
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2015 tarihli ve 29353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Yapıları

Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi yürürlükten

kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(8) Denetimin doğrudan DSİ tarafından yapılması durumunda; DSİ, işin niteliğine

göre inşaat, kalite kontrol ve laboratuvar, jeoteknik, harita, hidro-mekanik/elektro-mekanik iş-

lerin denetimlerinde EK-9’da yer alan tabloya uygun olarak görevlendirilecek mühendis ve

yardımcı teknik personel sayısını ve hangi aylarda görevlendirileceklerini yatırımcı tarafından

sunulan ve DSİ tarafından onaylanan iş programına/revize iş programlarına uygun olarak be-

lirler. DSİ’nin büro ve şantiyede yapacağı denetim hizmetlerinin aylık bedeli, denetim işinde

görevlendirilecek teknik personelin aylık maaş ve ücret bordrolarında belirtilen tahakkuk top-

lamına; teknik personelin şantiyeye ulaşımını sağlayacak olan araç/araçlara ait giderler için

DSİ’ce aylık olarak düzenlenip ödenen hakedişlerdeki tahakkuk tutarı ile DSİ Genel Müdür-

lüğünün ilgili ihtisas birimlerinden işte yapılacak inceleme ve denetimlere katılacak görevli

personelin ulaşım, konaklama ve harcırah giderleri tutarı eklenmek sureti ile belirlenir. Bu be-

del, yatırımcı tarafından denetim faaliyeti süresince her ayın on beşinde DSİ’nin resmi kurumsal

bütçe hesabına yatırılır. Denetim faaliyeti EK-3’te yer alan protokolün imzalandığı tarihte başlar

ve işin geçici kabulünün yapıldığı tarihte son bulur. Başlangıç ve bitiş ayları için ödenecek de-

netim bedeli aylık toplam bedel üzerinden çalışılan gün sayısına göre doğru orantı yapılmak

sureti ile yatırımcıdan tahsil edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Denetimi DSİ tarafından yapılan su yapıları

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 15/5/2018 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ara-

sındaki dönemde su yapılarının denetiminin DSİ tarafından yapılması durumunda; denetim

hizmeti bedeli, 7 nci maddenin sekizinci fıkrası uyarınca yatırımcıdan tahsil edilir.

(2) 15/5/2018 tarihinden önce EK-3’te yer alan protokol imzalanarak DSİ tarafından

denetim hizmeti verilen işlerde, bu tarihten önce tahsil edilmiş olan denetim hizmet bedelleri

hakkında herhangi bir mahsup veya iade işlemi yapılmaz. 15/5/2018 tarihinden önce EK-3’te

yer alan protokol imzalandığı halde denetim hizmet bedeli hiç ödenmeyen veya kısmen ödenen

alacakların kalan tutarı, 15/5/2018 tarihinden önce imzalanmış olan EK-3’te yer alan protokol

hükümlerine göre yatırımcıdan tahsil edilir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 Protokol Taslağının 2.1 maddesi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“2.1 - Yatırımcı, denetim işinde görevlendirilecek teknik personelin aylık maaş ve ücret

bordrolarında belirtilen tahakkuk toplamına; teknik personelin şantiyeye ulaşımını sağlayacak

olan araç/araçlara ait giderler için DSİ’ce aylık olarak düzenlenip ödenen hakedişlerdeki ta-

hakkuk tutarı ile DSİ Genel Müdürlüğünün ilgili ihtisas birimlerinden işte yapılacak inceleme

ve denetimlere katılacak görevli personelin ulaşım, konaklama ve harcırah giderleri tutarı ek-

lenerek bulunan denetim bedelini, denetim faaliyeti süresince her ayın on beşinde DSİ’nin res-

mi kurumsal bütçe hesabına yatırır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe EK-8’den sonra gelmek üzere aşağıdaki EK-9 eklen-

miştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/5/2015 29353
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bağlı

birimlerde (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile
uygulanacak ölçme ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine (Tıp ve Diş

Hekimliği Fakülteleri hariç) öğrenci kabulüne, ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim program-
larının düzenlenmesine, ölçme ve değerlendirmeye, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
b) GNO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
c) İlgili kurul: Üniversiteye bağlı birim kurulunu,
ç) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı birim yönetim kurulunu,
d) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre belirlenen krediyi,
e) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,
f) Rektörlük: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünü,
g) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yönetim Kuru-

lunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul

Öğrenci işleri
MADDE 5 – (1) Birimlerde eğitim almaya hak kazanan öğrenci ile ilgili kesin kayıt,

kimlik kartı tanzimi ve tasdiki, öğrenci belgesi verilmesi, diploma, diploma eki düzenlenmesi
ve benzeri işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya gerekli hâllerde yetki verilen ilgili bi-
rimler tarafından yürütülür.

(2) Öğrencilere ilişkin, öğrenci kişisel dosyasının tutulması, ders kaydı, kayıt yenileme,
ölçme ve değerlendirme uygulamaları, değişim programları yoluyla özel öğrenci kabulü, yatay
ve dikey geçişler, çift anadal ve yan dal kayıtları, intibak, askerlik tecili, ilişik kesme ve benzeri
her türlü işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya gerekli hâllerde yetki verilen ilgili bi-
rimler tarafından yürütülür.
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Kayıt işlemleri
MADDE 6 – (1) Üniversiteye kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Ön lisans ve lisans öğretim programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

(ÖSYM) tarafından yerleştirilmek.
b) Özel yetenek sınavı gerektiren birimlerde o öğretim yılı için geçerli olan puana ve

şartlara sahip olmak, ilgili birimce yapılacak sınavı kazanmak.
c) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yerleştirilmek.
ç) Yatay geçiş yoluyla Üniversiteye kabul edilmek.
(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, kayıt tarihleri arasında e-Devlet üze-

rinden veya kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. E-Devlet üzerinden
kayıt yaptıran öğrenciler Rektörlük tarafından belirlenen tarihler arasında ilgili birimin öğrenci
işleri büroları veya öğrenci işleri daire başkanlığına bizzat başvurarak istenen belgeleri teslim
etmek zorundadırlar. Noter aracılığıyla tayin edilen vekil tarafından da kayıt yaptırılabilir. Kayıt
için istenen belgeler Üniversite tarafından ilan edilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları Üniversitenin belirlediği kayıt tarihle-
rinde ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak Senato tarafından hazırlanan ilkeler çerçevesinde
yapılır.

(4) Eksik belgeyle ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.
(5) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak

iddia edemezler.
(6) Öğrenci kesin kayıt sırasında tebligat adresi ve diğer iletişim bilgilerini bildirmek

zorundadır.
(7) Aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olanların kayıt iş-

lemleri yapılmaz.
(8) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin belge ve bilgilerinin doğru olmadığının anlaşılması

hâlinde, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrenci Üniver-
siteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında yasal
işlem başlatılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 7 – (1) Öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hü-

kümleri gereğince o yıl için belirlenen katkı payı/öğrenim ücreti alınır.
(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, Senato tarafından belirlenen miktarda katkı payı/öğre-

nim ücreti öderler.
(3) İkinci öğretimde hazırlık sınıfı hariç, başarı ortalamasına göre bulundukları

bölüm/program/anabilim dalı/ana sanat dalında ilk yüzde ona giren ve başarısız dersi bulun-
mayan öğrencilerin öğrenim ücretleri 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mev-
zuat hükümlerine göre indirimli olarak ödenir ve bu husustaki işlemler Yükseköğretim Kuru-
lunun kararları doğrultusunda yürütülür.

(4) Kayıt dondurulan yarıyıl/yıl için katkı payı veya öğrenim ücreti ödenmez.
Danışman
MADDE 8 – (1) Danışman, öğrenciye eğitim-öğretim süresince yardımcı olması için

görevlendirilmiş öğretim elemanıdır. Danışmanın atanması, görev ve sorumlulukları Senato
tarafından hazırlanan esaslar çerçevesinde belirlenir.

Kayıt yenileme
MADDE 9 – (1) Öğrencilerin ders alabilmeleri için akademik takvimde belirtilen süre

içerisinde her yarıyıl kayıt yenilemeleri zorunludur.
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(2) Katkı payı/öğrenim ücretini ödeyen ve ders alma işlemini danışman onayı ile elektronik
ortamda tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır. Öğrenciler, ders kayıtları ile ilgili
değişiklik taleplerini ve itirazlarını ders ekle/çıkar süresi içerisinde ilgili birimlere yaparlar.
Süresi içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin elektronik ortamda tamamlanan ders kayıtları
geçerlidir.

(3) Belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmayan öğrenci o yarı-
yılda ders kaydı yaptıramaz.

(4) Ders kaydı yaptırmayan öğrenci derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer
öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Süresi içerisinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan geçerli mazereti olan öğrenci-
lerin ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla
ilgili yönetim kurulu karar verir.

(6) Eğitim-öğretimin ilk üç haftasından sonra ilgili yönetim kurulu kararı ile gerçek-
leştirilen ders kayıtlarında; öğrenci, devam şartı aranan kayıtlandığı derslerden devamsızlıktan
kalmış sayılır.

(7) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemlerinin bu
Yönetmelik hükümlerine aykırı yapıldığı tespit edildiği takdirde ilgili yönetim kurulu kararı
ile ders kaydı tamamen ya da kısmen iptal edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim

Akademik takvim
MADDE 10 – (1) Birimlerle ilgili eğitim-öğretim başlangıç ve bitiş, ara sınav, yarıyıl

sonu sınavı ile bütünleme sınavı, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma ve kayıt yenileme tarihleri
ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir. Üniversitenin bir sonraki eğitim ve öğretim
yılına ait akademik takvimi, en geç Mayıs ayı içinde Senatonun kararı ile belirlenir.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 11 – (1) Birimlerde ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile Yükseköğre-

tim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde birinci öğretim, ikinci öğretim, açık öğretim,
yaygın ve uzaktan öğretim türlerinde eğitim-öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl esasına göre güz ve bahar yarıyıl-

larından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan az olamaz.
(2) Birimlerde güz ve bahar yarıyılları dışında yaz okulu öğretimi yapılıp yapılmaya-

cağına Senato tarafından karar verilir. Yapılacak yaz okulu öğretimi, Üniversite tarafından be-
lirlenen esaslara göre yürütülür.

Eğitim-öğretim süreleri ve öğrencilik hakkı
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört
yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan
lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami
dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami süreler içerisinde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
ve 46 ncı maddelerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğ-
renim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu
durumda olan öğrenciler ders ve sınavlara katılabilir, tez hazırlayabilir fakat öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlanamazlar.

Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                 24 Eylül 2019 – Sayı : 30898



Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 14 – (1) İlgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun

onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hazırlık sınıfı eğitim süresi azami iki yıldır. Ya-
bancı dil hazırlık sınıfı eğitimi, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 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 hükümlerine göre
yapılır.

Ders kredisi ve ders süresi
MADDE 15 – (1) Ders kredisi, ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin iş yükü
göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanan ve dersin
ağırlığını gösteren sayıdır.

(2) Bir ders saatinin süresi elli dakikadır.
Öğretim planları ve dersler
MADDE 16 – (1) Öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının, kredilerinin ve haftalık

ders saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.
(2) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye ça-

lışmaları, tez, proje, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsar.
(3) Birimlerin Senato tarafından kabul edilen öğretim planlarına göre hazırlanan haftalık

ders dağılım çizelgesi her yarıyılın ders kayıt haftasından önce öğrencilere duyurulur.
(4) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde birinci öğretim, ikinci öğretim ve yaz

okulu programlarındaki bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.
(5) Dersler, içerikleri ve dersleri yürütecek öğretim elemanları; bölüm ve ana bilim dalı

kurullarınca değerlendirilerek belirlenir ve öğretim yarıyılının başlama tarihinden en geç iki
hafta önce ilgili kurulda karara bağlanmak üzere dekanlığa/müdürlüğe bildirilir.

(6) Öğretim planlarında yer alan derslerin kredi toplamı, her bir yarıyılda otuz kredidir.
Zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 17 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğ-

rencinin almak zorunda olduğu dersleri, seçmeli dersler ise öğrencinin önerilen dersler içeri-
sinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

(2) İlgili kurul kararı ile bazı dersler ön şartlı ders olarak kabul edilebilir.
(3) Standart program uygulayan birimler hariç, öğretim planlarında seçmeli dersler,

mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en az %25’ini oluşturacak biçimde düzenlenir.
(4) Seçmeli dersler bölüm/ana bilim dalının önerisi ve ilgili kurulun onayı ile açılır ve

aynı usulle kaldırılır. İlgili yönetim kurulu, her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısına
alt ve üst sınır getirebilir.

(5) Seçmeli dersler, mesleki formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, ortak
açılan veya diğer öğretim planlarında yer alan genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki ders-
lerden de oluşabilir.

(6) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seç-
meli derslerin dışında, danışmanın teklifi, bölüm başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun
kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan dersi/dersleri de alabilir.
Bu şekilde alınan dersler GNO hesabında dikkate alınmaz ancak bu dersteki başarı durumu
ayrı bir belgede gösterilir.

(7) Üniversitede ortak seçmeli derslerin açılması ve yürütülmesi Senato tarafından be-
lirlenen usul ve esaslara göre belirlenir.
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Ortak zorunlu dersler
MADDE 18 – (1) Ortak zorunlu dersler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci

fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil ders-
lerinden oluşur. Bu dersler haftada en az iki ders saati olmak üzere iki yarıyıl olarak program-
lanır ve uygulanır.

Ders muafiyetleri ve intibak
MADDE 19 – (1) Üniversitenin herhangi bir akademik birimine kayıt hakkı kazanan

öğrencilerin daha önceki öğrenimlerine ilişkin muafiyet ve intibak işlemleri Senato tarafından
belirlenen esaslara göre yapılır.

Devam zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Öğrenci kayıt yaptırdığı dersin en az %80’ine devam etmek zorun-

dadır. Uygulamalı derslerde ilgili kurul kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir.
(2) Bir dersi alarak devam şartını yerine getiren öğrencilerin o dersi tekrar alması du-

rumunda devam şartı aranıp aranmayacağına dersin yürütüldüğü bölümün önerisi üzerine ilgili
kurul karar verir. Bu öğrenciler değerlendirmeye katılan her türlü sınav ve etkinlikten sorum-
ludur.

(3) Öğrencilerin devamsızlık durumu ilgili birim tarafından yarıyılın son ders haftasında
ilan edilir.

(4) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz.
Ders alma ve ders bırakma
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği azami kredi miktarı kırk ikidir.

Üçüncü yarıyıldan itibaren en son yarıyıl itibarı ile bütün derslere kayıt olmuş ve GNO’su en
az 3,00 olan öğrenciler kırk beş krediyi geçmemek üzere bir üst sınıfın aynı yarıyılına ait ön
şartlı olmayan dersleri alabilirler. Güz ve bahar yarıyıllarında üst yarıyıllardan ders alınabilmesi
için, dersin ilgili birimde ya da Üniversitenin diğer birimlerinde açılmış olması gerekir.

(2) Öğrenciler, kayıt hakkı kazandığı yarıyılda, öğretim planına göre kayıtlanması ge-
reken tüm dersleri azami kredi miktarını geçmemek şartıyla almak zorundadır. Ancak, başarısız
durumdayken ders tekrarı sonucunda başarılı olan öğrenciler, başarılı oldukları yarıyılı takip
eden yarıyıllarda en az 12 kredi ders almak zorundadır.

(3) Öğrenciler, başarı şartını sağlayamadığı ve hiç almadığı derslere öncelikli olarak
kayıt olmak zorundadırlar. Bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki dönem derslerinden
başlama şartı ile bulundukları döneme ait derslere kayıt olurlar.

(4) Öğrencinin ön şartlı dersleri alabilmesi için önceki yarıyıllardaki bağlantılı dersler-
den en az DC notunu almış olması gerekir.

(5) GNO’sunu yükseltmek isteyen başarılı öğrenciler, alt yarıyıllardan istedikleri ders-
leri tekrar alabilirler. GNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not ge-
çerlidir.

(6) Başarısız olunan seçmeli dersin yerine aynı seçmeli ders grubundan eşit kredili baş-
ka bir seçmeli ders alınabilir. Başka bir seçmeli ders alınması durumunda alınan bu derse devam
zorunludur.

(7) Çift anadal ve yan dal programı öğrencileri azami kredi miktarı hükmüne tabi değil-
dir. Bu öğrenciler hakkındaki karar çift anadal ve yan dal esaslarına göre ilgili kurulca verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar

Sınavlar ve süreleri
MADDE 22 – (1) Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme

sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyet GNO baraj sınavı ve azami
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süre sonu ek sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.
Sınavların elektronik ortamda da yapılması mümkündür.

(2) Her türlü sınav ve etkinlik yüz puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Öğrencilerin girmeyi hak etmedikleri bir sınava katılmaları durumunda aldıkları

puan iptal edilir.
(4) Öğrenci, puanlamaya tâbi tutulan herhangi bir sınav ve etkinliğe katılmadığı takdirde

sıfır puan almış sayılır.
(5) Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartı veya öğrenci olduğunu gösterir belgenin

ibrazı zorunludur.
(6) Sınavlar şunlardır:
a) Kısa süreli sınav: Ders içerisinde önceden haber verilerek ya da verilmeksizin yapılan

ve süresi yirmi dakikayı geçmeyen sınavdır.
b) Ara sınav: Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki

proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınav yapılmaz.
c) Yarıyıl sonu sınavı: Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Ders kaydı yap-

tırarak devam şartlarını yerine getiren ve varsa uygulamalarda başarılı olan öğrenci bu sınavlara
girebilir.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girmeyi hakeden öğrenci başarısızlık sebe-
biyle veya not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Yaz okulunda bütünleme sınavı yapılmaz.

d) Tek ders sınavı: Devam şartını sağladığı tek bir dersten FD veya FF alarak başarısız
olduğu için mezun olamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Öğrencilerin, bu sınava girebil-
meleri için ilgili kurul tarafından belirlenen zorunlu stajlar ile ilgili tek ders haricindeki tüm
derslerini başarı ile tamamlamaları ve ilgili birime dilekçe ile başvurmaları gerekir. Tek ders
sınavları güz ve bahar yarıyıllarında bütünleme sınavlarından sonra; yaz okulu sonrasında ise
yaz okulu notlarının kesinleşmesinin ardından yapılır. Tek ders sınav hakkı öğrencilik süresince
bir kez kullanılır; başarısızlık halinde ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır. Tek ders sınavında
alınan not, yıl içi notu dikkate alınmadan Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre değer-
lendirilir.

e) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınav ve bütünleme sınav-
larına katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edi-
len öğrencinin sınav tarihleri ilgili yönetim kurulunca belirlenir. Öğrenci, mazeretli kabul edil-
diği süre içinde sınavlara giremez, girdiği sınav var ise geçersiz sayılır. Mazeret sınavına gir-
meyen öğrenciye yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez. Yaz okulunda mazeret sınavı yapılmaz.

f) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciye, ortak zorunlu yabancı
dil dersinden öğretim yılı başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavına ilişkin esaslar Üni-
versitece belirlenir.

g) Mezuniyet GNO baraj sınavı: GNO’ları 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan
öğrencilere, son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer
sınav hakkıdır. Bu sınavlar, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasından önce ya-
pılır. Mezuniyet GNO baraj sınavları sonucunda, mezuniyet şartlarını sağlayamayan öğrencilere
yeni sınav hakkı verilmez ve öğrenciler mezuniyet şartlarını sağlayıncaya kadar ders kaydı ya-
parak öğrenimlerine devam ederler.

ğ) Azami süre sonu ek sınavları: Azami süreler sonunda, kayıtlı olduğu öğretim kuru-
mundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi
hükümlerine göre verilen ek sınav hakkıdır.
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(7) Bir ders içindeki projeler, ödevler, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar sı-
navlar yerine geçebilir. Öğretim elemanı, bu çalışmaların ilgili sınav notunun hesaplanmasına
olan etkisini, yarıyılın başladığı ilk hafta içerisinde ilgili kurulun onayı ile ilan eder.

(8) Sınav süreleri ara sınavlar için bir ders saati, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları
için iki ders saatidir. Ancak, dersin veya sınavın niteliğine göre yukarıda belirtilen süreler dı-
şında belirlenecek sınavın süresi ve nasıl yapılacağı yarıyıl başında ilgili öğretim elemanı ta-
rafından ilan edilir.

Sınav programları
MADDE 23 – (1) Sınav programları, kısa süreli sınav ve mazeret sınavları hariç, sı-

navlardan en az on beş gün önce ilgili birim tarafından ilan edilir. Sınav tarihi, saati ve/veya
yerleri zorunluluk hallerinde ancak ilgili birim tarafından değiştirilebilir, yapılan değişiklik
derhal ilan edilir.

(2) Millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapılabilir.
Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 24 – (1) Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, etkinliğin

yapılma tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde ilgili birim tarafından ilan edilir. Yarıyıl
içinde değerlendirmeye katılan her türlü etkinliğin sonucu, yarıyıl sonu sınavlarının başlama
tarihinden önce ilan edilmelidir.

Sınav materyallerinin saklanması
MADDE 25 – (1) İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait devam ve başarı notlarının

listesini, basılı ve/veya elektronik sınav evrakını ve değerlendirmeye esas olan her türlü ma-
teryalin aslı veya fotoğrafını, yarıyıl sonunda ilgili birime teslim eder.

(2) Sınav materyallerinin ilgili birim tarafından en az iki yıl muhafaza edilmesi gerekir.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin değer-

lendirme sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz bir
dilekçe ile ilgili birime yapılır. İnceleme sonucunda sınav evrakında ilgili öğretim elemanınca
hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Sınav düzeni ve kopya
MADDE 27 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sınavlarla ilgili
suç sayılan eylemlerden birini gerçekleştirdiği iddiası ile hakkında işlem yapılan öğrenci ilgili
sınavdan sıfır almış sayılır. Yapılan işlem neticesinde ceza verilmesinin gerekmediği hallerde
öğrencinin notu ilgili yönetim kurulu kararı ile yeniden düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Başarının Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

Ham başarı notu
MADDE 28 – (1) Ham başarı notu yarıyıl içi değerlendirme notunun %40’ı, yarıyıl

sonu değerlendirme notunun %60’ı dikkate alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavından alınan
not, yarıyıl sonu değerlendirme notu yerine geçer.

(2) Uzaktan eğitim yöntemiyle gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinde
yarıyıl içi değerlendirme notunun başarı notuna etkisi, %20’den fazla olmayacak şekilde ilgili
birim kurul kararı ile belirlenir.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 29 – (1) Başarı notunun hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslar

çerçevesinde bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) al-
tındaki puanlar bağıl değerlendirme yapılırken dikkate alınmaz. DKL, yüz üzerinden otuzu
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geçmemek üzere ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. DKL uygulaması sonunda, de-
ğerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz.
Ham başarı notu; AL’nin altında ancak otuzun üzerinde ise FD, otuzun altında ise FF olarak
değerlendirilir. Eğer FF dışındaki en düşük harf notu AL’nin üzerindeyse, FF dışındaki en düşük
harf notu alt sınırı ile otuz arasındaki bu notlara da FD notu verilir. AL’nin değeri, 35-60 ara-
sında olmak şartı ile ilgili kurulca belirlenir.

(2) Öğrenci yarıyıl sonu ve bütünleme sınavından, 30-50 arasında olmak üzere ilgili
kurul tarafından belirlenmiş notu almak zorundadır. Yarıyıl sonu/bütünleme sınav notu bu not-
tan daha düşük olan öğrencilerden ham başarı notu otuz ve üzerinde olanlar FD, otuzun altında
olanlar ise FF almış sayılır.

(3) İlgili yönetim kurulunca gerekli görülürse, gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı
durumunun yeniden değerlendirilmesine veya sınavın yeniden yapılmasına karar verilebilir.

(4) Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişik-
likler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

(5) Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:
Sözel Harf Notu Ağırlık Katsayısı
Pekiyi AA 4,00
İyi-Pekiyi BA 3,50
İyi BB 3,00
Orta-İyi CB 2,50
Orta CC 2,00
Şartlı Geçer DC 1,50
Şartlı Geçer DD 1,00
Başarısız FD 0,50
Başarısız FF 0,00
Muaf M -
Geçer G -
Kalır K -
Devamsız DZ -
(6) Beşinci fıkradaki notlardan;
a) AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
b) DC ve DD notunu alan öğrencinin bu dersi/dersleri, mezuniyet GNO’su 2,00 ve üze-

rinde ise başarılı; 2,00’ın altında ise başarısız sayılır.
c) FD ve FF notu ise başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi

verildiği ilk yarıyılda tekrarlar.
ç) M notu, muaf olunan dersler için kullanılır ve GNO hesaplanmasında değerlendir-

meye katılmaz.
d) G notu, başarılı olarak değerlendirilen ve GNO’ya katılmayan çalışmalarda kullanılır.
e) K notu, başarısız olarak değerlendirilir ve GNO’ya katılmayan çalışmalarda kulla-

nılır.
f) DZ notu, GNO hesabında FF notu işlemi görür. DZ ile değerlendirilen ders verildiği

ilk yarıyılda tekrar alınır.
(7) Uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya yabancı uyruklu öğrenci

statüsünde Üniversiteye kaydolan öğrencilerin başarı değerlendirmelerinde Senato tarafından
farklı esaslar belirlenebilir.
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Genel ağırlıklı not ortalaması
MADDE 30 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması (GNO), öğrencinin öğrenimine başla-

dığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yap-
tırdığı her dersin kredisinin, 29 uncu maddede belirtilen başarı notunun ağırlık katsayısı ile
çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam krediye bölünmesi ile he-
saplanır. Bölme sonucu elde edilen sayı, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

(2) Yaz okulu sonunda hesaplanan GNO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki
GNO’sunun yerine geçer.

Başarı sıralaması
MADDE 31 – (1) İlk %10’luk başarı dilimine giren öğrencilerin belirlenmesi hariç,

öğrencilerle ilgili yapılacak olan başarı sıralamaları güz veya bahar yarıyılı sonu itibarıyla he-
saplanan GNO’ya göre belirlenir.

(2) İlk %10’luk başarı dilimine giren öğrencilerin belirlenmesi Senato tarafından be-
lirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) Öğrencinin yaz okulu sonunda hesaplanan GNO’suna göre başarı sıralaması yapı-
lamaz.

(4) Öğrencinin başarı sıralamasına katılabilmesi için bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla
bütün derslerini almış ve başarmış olmaları gerekir.

Onur ve yüksek onur öğrencisi
MADDE 32 – (1) Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başar-

mış olan öğrencilerden, GNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi; 3,50-4,00
arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda
ilgili birim tarafından ilan edilir.

(2) Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur veya yüksek onur öğrencisi olamazlar.
Başarısızlık durumu
MADDE 33 – (1) Başarı baraj notu en az 2,00’dır. En son hesaplanan GNO’su ile bir

önceki GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenci, başarısız duruma düşer.
(2) Başarısız öğrenci, üst yarıyıllardan ders alamaz. Öğrenci daha önceki yarıyıllara ait

hiç almadığı, başarısız veya devamsız olduğu dersleri tekrar almak zorundadır. Öğrenci, harf
notu DD, DC olan dersleri veya başarılı olduğu diğer dersleri de tekrar alabilir.

(3) Ders tekrarı sonucunda başarılı olan öğrenci, başarılı olduğu yarıyılı takip eden ya-
rıyıldaki başarısız olduğu veya hiç almadığı dersleri öncelikli olarak almak şartı ile bir üst sı-
nıfın ilgili döneminden de ders alabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Değişim Programları ve Geçişler

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 34 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu
programlar çerçevesinde öğrenciler anlaşmalı üniversitelere gönderilebilir. Değişim program-
ları, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar dâhilinde ikili anlaşmalar ve Senato tarafın-
dan belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

Yatay geçişler ve çift anadal/yan dal programı
MADDE 35 – (1) Üniversitenin birimlerine yapılacak geçişler, 24/4/2010 tarihli ve

27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde yapılır.

Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                 24 Eylül 2019 – Sayı : 30898



Dikey geçiş
MADDE 36 – (1) Üniversitenin birimlerine yapılacak dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli

ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Li-
sans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hüküm-
lerine göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Sildirme, Mazeretler, Kayıt Dondurma,

İzinler, Tebligat ve Duyuru

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 37 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almış olanların kaydı silinir.
(2) Öğrenciler kendi isteğiyle kaydını sildirebilir. Bu şekilde ayrılan öğrencinin geri

dönüş isteği kabul edilmez.
(3) Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört

yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle
öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(4) Kaydı silinen öğrenciye kayıt esnasında verdiği lise/lise dengi diploması, arkasına
şerh düşülerek geri verilir.

Mazeretler
MADDE 38 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendiren öğrencinin durumu ilgili

yönetim kurulunca karara bağlanır. Öğrencinin, mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş
iş günü içinde ilgili birime yazılı olarak başvurması gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yap-
mayanların mazeretleri kabul edilmez.

(2) Mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı raporla belgelenmiş olan sağlıkla ilgili ma-

zeretleri.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dola-
yısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla
tabii afetler ve diğer nedenlerle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenime devam edemeyeceğini belgelendirmesi.
d) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönet-

meliği maddeleri itibarıyla öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektir-
meyen mahkûmiyet hâli.

e) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin
kaldırılması suretiyle askere alınması.

f) Öğrencinin tutukluluk hâli.
g) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hâller.
(3) Kayıt dondurma dışında, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen mazeretli süreler de-

vamsızlıktan sayılır.
Kayıt dondurma
MADDE 39 – (1) Kayıt dondurma öğrencinin başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulu

kararı ile yapılır.
(2) Kayıt dondurmak için 38 inci maddede tanımlanan mazeretler geçerlidir.
(3) Başvurular, yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak

kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.
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(4) Haklı ve geçerli nedenler ile eğitim-öğretim süresince en az bir yarıyıl en çok iki
yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak, askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında
kayıt dondurma bu hallerin süresi kadardır.

(5) Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma işlemi azami iki yıldır. Bu süreyi aşan du-
rumlarda yeniden sağlık kurulu raporu alınması gerekir.

(6) Kayıt dondurma başvurusu için sunulacak belgelerin son altı ay içerisinde alınmış
olması gerekir.

(7) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara gire-
mez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

İzin
MADDE 40 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir:
a) Eğitim-öğretimine veya mesleki gelişimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs,

staj, araştırma gibi imkânların doğması hâlinde, bağlı olduğu birime dilekçeyle başvuran öğ-
renciye, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile en çok iki
yarıyıl izin verilebilir. Öğrencinin izinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu
maddesi gereğince; uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların
hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenciler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı
süresince izinli ve mazeretli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğ-
rencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

c) Üniversite adına sosyal, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetlere ilgili birimin yönetim
kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile katılacak olan öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde
giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Tebligat ve duyuru
MADDE 41 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin kendisine elden veya Üniversiteye bil-

dirdiği adrese iadeli taahhütlü veya Üniversite tarafından verilen hesabına elektronik posta ola-
rak yapılır.

(2) Üniversiteye bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili birimlerine bildir-
memiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki
mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi hâlinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

(3) Öğrencileri ilgilendiren duyurular, ilgili birimin ilan panolarında ve/veya birimle-
rin/Üniversitenin internet sayfalarında ilan edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma ve Diploma Eki

Mezuniyet tarihi
MADDE 42 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı

tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalış-
ması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, tamamladıkları bu ça-
lışmalarının kabul edildiği tarihte mezun olurlar.

Diploma ve diploma eki verilme koşulları
MADDE 43 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde bir eğitim-öğretim programında almak

zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamla-
yan ve GNO’su en az 2,00 olan öğrencilere Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre ön
lisans veya lisans diploması verilir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilir.
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(3) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden ve bu yarıyıllara
ilişkin stajlarından başarılı olan öğrenciye, isteği hâlinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans
diploması almak için yapılacak başvuru herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması
alanların Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(4) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir. Diploma eki, diploma yerine kul-
lanılamaz.

(5) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, ilgili birimlerce hazırlanıp Öğrenci İşleri
Dairesi Başkanlığınca onaylanan diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin öğrenim süresince
almış olduğu bütün derslerin adları ve kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

(6) Geçici mezuniyet belgesi, diploma ve diploma eki öğrencinin şahsına veya noter
vekâletnamesi ile tayin edilen vekiline verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kalite süreçleri
MADDE 44 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve

dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yük-
seköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından
belirlenir.

Engelli öğrenciler
MADDE 45 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birim yönetim kurulu, engellilik

durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelenmiş olan engelli öğrenciler için gerekli düzenle-
meleri yapma ve uygulama konusunda yetkili ve sorumludur.

Dışarıdan ders izleme
MADDE 46 – (1) Belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla Üniversitenin her-

hangi bir biriminden ders almak isteyen ve isteği ilgili yönetim kurulunca uygun görülenler,
Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde açılan dersleri izleyebilirler.
Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu
statüdekilere diploma verilmez ancak istendiğinde devam ve başarı durumlarını belirten bir
belge verilir.

Öğrenci temsilcileri
MADDE 47 – (1) Birim öğrenci temsilcileri, öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi

sırasında ilgili kurul ve yönetim kurulu toplantılarına istekleri hâlinde katılabilirler.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili kurul ve ilgili
yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 49 – (1) 11/9/2016 tarihli ve 29828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan

Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN 

GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETLENMESİNDE ESAS 

ALINACAK TEMEL KRİTERLER TEBLİĞİ (SVGM: 2019/7) 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetki ve sorum-
luluğunda bulunan teknik düzenlemeler kapsamında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluş-
ların görevlendirilmesinde, izlenmesinde ve denetlenmesinde esas alınacak temel kriterleri be-
lirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının  sorumluluk alanına giren
teknik düzenlemeler kapsamında faaliyette bulunacak onaylanmış kuruluşların taşıması gereken
nitelikleri, görevlendirilmelerinde esas alınacak temel kriterler ile görevlendirme usullerini,
onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri ile faaliyetlerinin izlenmesi, denetlenmesi ve idari
yaptırım kararlarının uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve

Uygulanmasına Dair Kanunun 7 nci maddesine,
b) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaş-

kanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesine,
c) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Bilgi Sistemi: Onaylanmış kuruluş faaliyetleri için Bakanlık tarafından oluşturulan

yazılım altyapısını,
ç) Kapsam genişletme: Onaylanmış kuruluşun görevlendirilmiş olduğu ilgili teknik dü-

zenlemedeki uygunluk değerlendirme yöntemlerine yeni uygunluk değerlendirme yöntemle-
rinin ilave edilmesini,

d) Onaylanmış kuruluş: Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme
faaliyetinde bulunmak üzere yetkili kuruluş tarafından Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları
ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultu-
sunda görevlendirilen ve isimleri Komisyona bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk değer-
lendirme kuruluşunu,
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e) Teknik düzenleme: Bir ürünün vasıflarını, işleme veya üretim yöntemlerini veya bun-

larla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlen-

dirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak düzenleyen, uyulması zorunlu her türlü mev-

zuatı,

f) Teknik düzenleme sorumlusu: İlgili teknik düzenlemesi gereği onaylanmış kuruluş

tarafından yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan

muayene ve denetimleri planlayan, belgelendirme kararı öncesi muayene ve denetim sonuçla-

rını kontrol eden ve raporlayan personeli,

g) Teknik uzman: İlgili teknik düzenlemesi gereği onaylanmış kuruluş tarafından yü-

rütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında planlanan muayene ve/veya dene-

timleri gerçekleştiren ve muayene ve/veya denetim sonuçlarını teknik düzenleme sorumlusuna

sunan personeli,

ğ) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

h) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâ-

hil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kuru-

luşu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar ve Onaylanmış Kuruluşlarda Aranacak Nitelikler

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Bakanlığın yetki ve sorumluluğunda bulunan teknik düzenlemelerin

kapsamına giren ürünlerin uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Ba-

kanlığa başvuruda bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşu, 4703 sayılı Kanun, Uygunluk

Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, ilgili teknik düzenlemesi

ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir ve başvuruları uygun bulunması

halinde Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilir.

Onaylanmış kuruluşlarda aranacak nitelikler

MADDE 6 – (1) Onaylanmış kuruluş olmak için Bakanlığa başvuran uygunluk değer-

lendirme kuruluşu, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönet-

meliğinin 7 nci maddesinde düzenlenen nitelikleri, Bakanlığın sorumluluk alanına giren teknik

düzenlemelerde belirtilen onaylanmış kuruluşların atanmasında dikkate alınacak kriterleri taşır

ve bu Tebliğ hükümlerini yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel, Yüklenici Laboratuvar Kullanımı ve Akreditasyon ile İlgili Şartlar

Personel ile ilgili şartlar

MADDE 7 – (1) Başvuru sahibi kuruluş, yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyet-

leri çerçevesinde gerçekleştireceği muayene ve/veya denetimleri tam ve eksiksiz sürdürebilmek

amacıyla, başvuru konusu teknik düzenleme/düzenlemeler kapsamında teknik bilgi, sektörel

ve muayene ve/veya denetim tecrübesine sahip olan yeterli sayıda teknik düzenleme sorumlu-

sunu ve teknik uzmanı bünyesinde bulundurur.
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(2) Başvuru sahibi kuruluş, ilgili teknik düzenlemesi kapsamında görevlendireceği tek-
nik düzenleme sorumlusunu, tam zamanlı olarak bünyesinde bulundurur. Teknik düzenleme
sorumlusu, Ek-1’de belirtilmiş olan bir grup içerisinde yer alan teknik düzenleme/düzenlemeler
kapsamında görevlendirilir. Teknik düzenleme sorumlusu görevlendirildiği onaylanmış kuruluş
haricinde Bakanlık tarafından görevlendirilmiş başka bir onaylanmış kuruluşta görev alamaz.

(3) Başvuru sahibi kuruluş, ilgili teknik düzenlemesi kapsamında en az iki teknik uz-
manı tam zamanlı olarak bünyesinde bulundurur. Teknik uzman, Ek-1’de belirtilmiş olan bir
grup içerisinde yer alan teknik düzenleme/düzenlemeler kapsamında görevlendirilir.  Teknik
uzman görevlendirildiği onaylanmış kuruluş haricinde Bakanlık tarafından görevlendirilmiş
başka bir onaylanmış kuruluşta görev alamaz.

(4) Teknik düzenleme sorumlusunun üniversitelerin mühendislik fakültelerinin veya
teknoloji fakültelerinin birinde yükseköğrenimini tamamladıktan sonra başvuruya konu olan
teknik düzenleme/düzenlemeler kapsamında en az bir yıllık sektörel ve en az bir yıllık muayene
ve/veya denetim ya da en az iki yıllık muayene ve/veya denetim veya en az üç yıllık kamu ku-
rum ve kuruluş tecrübesini haiz olması gerekir.

(5) Teknik uzmanın üniversitelerin mühendislik fakültelerinden veya teknoloji fakül-
telerinden ve/veya teknik eğitim fakültelerinden birinde yükseköğrenimini tamamladıktan sonra
başvuruya konu olan teknik düzenleme/düzenlemeler kapsamında en az bir yıllık sektörel veya
en az bir yıllık muayene ve/veya denetim veya en az iki yıllık kamu kurum ve kuruluş tecrü-
besini haiz olması gerekir.

(6) Teknik düzenleme sorumlusu, teknik uzman olarak görev alamaz.
(7) Onaylanmış kuruluş, mevcut olan işgücünün iş yükünü karşılamadığı durumlarda

Bakanlık onayını aldıktan sonra sözleşme yaptığı dış kaynaklı teknik uzmanı/uzmanları dene-
timlerde kullanabilir. Onaylanmış kuruluş söz konusu teknik düzenleme gerekliliklerine aykı-
rılık oluşturmayacak şekilde sözleşmeli olarak kullanabileceği dış kaynaklı teknik uzmanı, bu
Tebliğde belirtilen şartlara uygun olacak şekilde belirler ve sahip olduğu kalite yönetim siste-
mine uygun olarak çalıştırır. Dış kaynaklı teknik uzman, en fazla iki onaylanmış kuruluş ile
sözleşme imzalayarak hizmet verir. Dış kaynaklı teknik uzman kullanılması durumunda nihai
sorumluluk onaylanmış kuruluşa aittir.

(8) Onaylanmış kuruluş, teknik düzenleme sorumlusu ve/veya teknik uzmanın işinden
ayrılması durumunda, en geç 45 gün içerisinde bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında
belirtilen şartları sağlayan personelin atamasını yapar ve söz konusu personelin yetkinliğine
ilişkin doküman ve belgeleri Bakanlığa iletir.

(9) Onaylanmış kuruluş genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu üyelerini
ve şirket ortaklarını teknik düzenleme sorumlusu ve/veya teknik uzman olarak görevlendire-
mez.

Yüklenici kullanımı ile ilgili şartlar

MADDE 8 – (1) Onaylanmış kuruluş tarafından kullanılacak olan yüklenici laboratu-
varın, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olması şartı aranır.

(2) Onaylanmış kuruluş tarafından kullanılacak olan yüklenici muayene kuruluşunun,
TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre akredite olması şartı aranır.

(3) Yüklenici laboratuvarın ve/veya muayene kuruluşunun kullanılması durumunda ni-
hai sorumluluk onaylanmış kuruluşa aittir.
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Akreditasyon ile ilgili şartlar

MADDE 9 – (1) Onaylanmış kuruluş olabilmek üzere Bakanlığa başvuru yapan uy-

gunluk değerlendirme kuruluşunun, başvuru konusu ilgili teknik düzenleme kapsamında TS

EN ISO IEC 17000 serisi standarda/standardlara göre onaylanma amaçlı akredite olması şartı

aranır.

(2) Bakanlığa kapsam genişletme başvurusu yapan onaylanmış kuruluşun, başvuru ko-

nusu ilgili teknik düzenleme kapsamında TS EN ISO/IEC 17000 serisi standarda/standardlara

göre onaylanma amaçlı akredite olması şartı aranır.

(3) Başvuru, hangi teknik düzenleme, hangi ürün grupları ve/veya modülleri kapsamın-

da yapıldı ise uygunluk değerlendirme kuruluşunun veya onaylanmış kuruluşun sahip olduğu

onaylanma amaçlı akreditasyonun geçerliliği, TS EN ISO/IEC 17000 serisi standard/standardlar

için sadece o ürün grupları ve/veya modüllerle ilgili olarak değerlendirilir.

(4) Başvuru sahibi kuruluşun sahip olduğu onaylanma amaçlı akreditasyonun, başvuru

konusu teknik düzenlemenin gerektirdiği şartları karşılaması gerekir.

(5) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin

4 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme ku-

ruluşlarının akreditasyonu TÜRKAK tarafından yapılır. Onaylanmış kuruluş adayı uygunluk

değerlendirme kuruluşu, TÜRKAK’ın akreditasyon hizmeti vermediği alanlarda veya

TÜRKAK’ın tabi olduğu eşdeğerlik incelemesinin, akreditasyon talep edilen uygunluk değer-

lendirme işlemi için olumlu sonuçlanmadığı durumlarda, AB üyesi ülkelerin eşdeğerlik ince-

lemesini olumlu bir şekilde tamamlamış ulusal akreditasyon kuruluşlarına başvurabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme, Bildirim, Görevlendirme, İzleme ve Denetim

Başvuru

MADDE 10 – (1) Başvuru sahibi kuruluşun Bilgi Sisteminde tanımlanabilmesi için

kuruluşa dair işlemleri takip etmesiyle yetkilendirilmiş personelinin bilgilerini içeren bir form

ile Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlığa başvuru yapılır.

(2) Başvuru kapsamında aşağıdaki bilgi ve belgeler Bilgi Sisteminde yer alır. Başvuruya

dair talep edilen bilgi ve belgelerin niteliğine ilişkin gereklilikler  Bilgi Sisteminde yer alır.

a) Başvurunun kapsamı;

1) Teknik düzenlemenin adı ve referans numarası,

2) Uygunluk değerlendirme yöntemi olarak tercih edilecek modül veya modüllerin, tek-

nik düzenlemede belirtilen ekle birlikte tanımlanması,

3) Başvuru kapsamına giren ve ilgili teknik düzenlemenin kapsadığı ürün grupları.

b) 7 nci maddede belirtilen şartlara uygun olacak şekilde istihdam edilen teknik perso-

nelin genel durumu;

1) Tam zamanlı olarak istihdam edilen personelin adı, soyadı, görev alanı ve yetkisini

açıklayan detaylı personel listesi,

2) Tam zamanlı olarak istihdam edilen personelin eğitim durumunu, sektörel veya mua-

yene ve/veya denetim veya kamu kurum ve kuruluş tecrübesini ispatlayan belgeler.
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c) 20 nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak yaptırılan mesleki sorumluluk sigor-

tası poliçesinin aslı veya noter tasdikli bir sureti,

ç) TÜRKAK tarafından yayımlanan onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikası veya

sertifikalarının Türkçe ve yeminli tercüme bürolarından onaylı veya TÜRKAK tarafından dü-

zenlenmiş olan İngilizce suretleri,

d) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi.

(3) Başvuru, bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun olacak şekilde Bilgi Sistemi aracılı-

ğıyla Bakanlığa sunulur. Bu şarta uygun bir şekilde yapılmayan başvuru Bakanlık tarafından

reddedilir.

(4) Başvuru konusu teknik düzenleme kapsamında yürütülecek olan uygunluk değer-

lendirmesinde kullanılan modüllerden herhangi birinin sadece bir kısmını gerçekleştirmek

üzere başvuruda bulunulması durumunda, söz konusu başvuru Bakanlık tarafından değerlen-

dirilmez ve reddedilir.

(5) Onaylanmış kuruluş olma amaçlı başvurular ile onaylanmış kuruluş faaliyetleri ge-

reği yapılan bütün iş ve işlemler Bilgi Sistemi aracılığıyla yürütülür.

Değerlendirme

MADDE 11 – (1) Başvuru, ilgili teknik düzenlemesinde ve bu Tebliğde belirtilen kri-

terlere göre Bakanlık tarafından incelenir. Başvuruda uygunsuzluk/eksiklik tespit edilmesi ha-

linde başvuru reddedilir.

(2) Bakanlık başvuru sahibi kuruluşun yeterliliğine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde

bulunabilmek amacıyla, ilk kez başvuru yapan uygunluk değerlendirme kuruluşunun merkez

ofisinde ve sahada gerekli denetimleri gerçekleştirir. Ayrıca Bakanlık gerek görürse kapsam

genişletme talebinde bulunan onaylanmış kuruluşun merkez ofisinde ve sahada gerekli dene-

timleri gerçekleştirir. Denetim sonucunda hazırlanan değerlendirme raporunda uygunsuzluk

olması halinde görevlendirme şartlarının oluşmaması sebebiyle başvuru reddedilir.

(3) İlgili teknik düzenleme kapsamında yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri

için ülke sanayisinin ve üreticinin onaylanmış kuruluş ihtiyacı, teknik ve hukuki uygunluk,

sürdürülebilirlik ve rekabet koşulları ile onaylanmış kuruluş adayının potansiyeli, tecrübesi ve

birikimi gibi şartlar göz önünde bulundurularak başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuru-

luşunun ilk kez onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesine veya onaylanmış kuruluşun

kapsam genişletme talebine ilişkin olarak nihai kararı Bakanlık verir.

(4) Herhangi bir kuvvetli şüphe nedeniyle hakkında inceleme başlatılan uygunluk de-

ğerlendirme kuruluşunun veya onaylanmış kuruluşun başvurusu, gerekli inceleme tamamla-

nıncaya kadar Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınmaz.

Bildirim

MADDE 12 – (1) Onaylanmış kuruluşun görev süresi, başvuru sahibi kuruluşun sahip

olduğu onaylanma amaçlı akreditasyonun en son geçerlilik tarihi esas alınarak Bakanlık tara-

fından belirlenir. Başvuru kapsamına ilişkin olarak birden fazla akreditasyonun bulunması du-

rumunda, geçerlilik süresi en yakın tarihte son bulacak olan akreditasyona göre onaylanmış

kuruluşun görev süresi belirlenir.
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(2) Onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi veya kapsam genişletmesi Bakanlık
tarafından uygun görülen başvuru sahibi kuruluşlar, AB Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar
Bilgi Sisteminde yayımlanmaları için Ticaret Bakanlığına bildirilir.

Görevlendirme

MADDE 13 – (1) Başvuru sahibi kuruluşa ilk olarak Avrupa Komisyonu tarafından
onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası tahsis edilir veya kapsam genişletme durumu AB
Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sisteminde yer alır.

(2) Başvuru sahibi kuruluş, Komisyon tarafından AB Yeni Yaklaşım Onaylanmış Ku-
ruluşlar Bilgi Sisteminde yayımlanmasıyla birlikte onaylanmış kuruluş statüsü kazanır.

(3) Bakanlık, görev süresinin dolması nedeniyle ilgili teknik düzenleme kapsamındaki
onaylanmış kuruluş statüsünün devamlılığını sağlamak üzere belirlediği yeni görev süresini
içeren bildirimi, AB Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sisteminde yayımlanması
için Ticaret Bakanlığına iletir.

(4) Yeni görev süresinin bildirimine ilişkin olarak mevcut görev süresinin sona ereceği
tarihten en az 30 gün önce, söz konusu görev süresinin belirlenmesinde esas alınan onaylanma
amaçlı akreditasyon sertifikasının yenilenerek Türkçe ve yeminli tercüme bürolarına onaylı
bir şekilde tercüme ettirilmiş veya TÜRKAK tarafından düzenlenmiş olan İngilizce suretlerinin
Bakanlığa iletilmiş olması gerekir.

(5) Onaylanmış kuruluşun ilgili teknik düzenleme kapsamındaki yeni görev süresinin
bildirimine ilişkin gerekli aşamaların, bu Tebliğde belirtilen şartlara göre Bakanlık tarafından
başlatılamamasına dair sorumluluk onaylanmış kuruluşa aittir.

(6) Onaylanmış kuruluş, ilgili teknik düzenleme kapsamındaki onaylanmış kuruluş sta-
tüsü ile ilgili yapılan bildirime ilişkin faaliyet ve yapısal özelliklerinde meydana gelen her türlü
değişikliği Bakanlığa bildirir. Bakanlık, söz konusu değişikliği Ticaret Bakanlığı aracılığıyla
Avrupa Komisyonuna iletir.

(7) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gereklilikler çerçevesinde, onaylanmış
kuruluşun yeni görev süresinin bildirimine ilişkin nihai kararı Bakanlık verir.

İzleme ve denetim

MADDE 14 – (1) Onaylanmış kuruluşun, görevlendirildiği teknik düzenleme veya dü-
zenlemeler kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetlerin yeterliliğinin izlenmesine ilişkin dene-
timler resen veya şikayet üzerine Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Bakanlık onaylanmış kuruluşun belgelendirme sürecine nezaret edebilir.
(3) Bakanlık, yürüttüğü incelemeler ve denetimler neticesinde uyguladığı idari yaptırım

kararlarını Ticaret Bakanlığına iletir.
(4) Onaylanmış kuruluşun sahip olduğu onaylanma amaçlı akreditasyona ilişkin olu-

şabilecek şikâyetler Bakanlık tarafından TÜRKAK’a iletilir. TÜRKAK tarafından yürütülecek
işlemlerin sonucu Bakanlığa bildirilir. TÜRKAK’ın yürütmüş olduğu işlemler neticesinde,
onaylanmış kuruluşun görevini sürdürüp sürdürmemesine dair nihai kararı Bakanlık verir.

(5) TÜRKAK, gözetim veya akreditasyon yenileme denetimleri neticesinde onaylanma
amaçlı akreditasyon kapsamı daraltılan, askıya alınan ve iptal edilen onaylanmış kuruluşa iliş-
kin bilgileri yazı ile Bakanlığa iletir. TÜRKAK, onaylanma amaçlı akreditasyona yönelik as-
kıya alma işlemini başlatması durumunda, söz konusu askı süresine ilişkin başlama ve bitiş ta-
rihlerini Bakanlığa bildirir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluşun Yükümlülükleri, Onaylanmış Kuruluşların Eşgüdümü ile 

İşbirliği ve Şube, Temsilcilik ve Yükleniciler ile İşletme İçi Akredite Birimler

Onaylanmış kuruluşun yükümlülükleri

MADDE 15 – (1) Onaylanmış kuruluş, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onay-

lanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü, 7 nci ve 10 uncu maddelerinde hükme bağlanan yü-

kümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Onaylanmış kuruluşa ilişkin diğer yükümlülükler aşağıda belirtilmektedir:

a) Yetkilendirildiği teknik düzenleme kapsamında yürüteceği uygunluk değerlendirme

faaliyetlerinin doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirilmesi,

b) Yetkilendirildiği teknik düzenleme kapsamında yürüteceği uygunluk  değerlendirme

faaliyetlerini en uygun şekilde icra edebilmek amacıyla, bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun

yeterli sayıda tam zamanlı personeli bünyesinde istihdam etmesi,

c) Yaptığı tüm işlemlere ve verdiği belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları tutması ve

bunları gerekli hallerde Bakanlığın incelemesine sunması,

ç)  Görevlendirme ile birlikte gerçekleştireceği belgelendirme işlemlerine ilişkin faali-

yetlerin Bilgi Sisteminde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmesi,

d) Belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerini sürdürmelerini

etkileyecek her türlü yapısal değişikliği en geç 30 gün içinde Bakanlığa bildirmesi,

e) İletişim bilgilerine ilişkin her türlü değişikliğin en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa

bildirilmesi,

f) Tüm üreticilerin uygunluk değerlendirme hizmetinden eşit koşullarda faydalanmasını

sağlayacak şekilde gerekli bütün tedbirleri alması,

g) Uygunluk değerlendirme hizmetini sunarken, piyasa koşullarını zorlayacak, üretim

maliyetlerini ciddi oranda artıracak ve üreticileri zor duruma düşürecek şartların öne sürülme-

mesi,

ğ) Gerek Türkiye, gerekse AB nezdinde her türlü koordinasyon ve işbirliğini artıracak

faaliyetlere katılım sağlanması,

h) AB nezdinde düzenlenen Onaylanmış Kuruluş Koordinasyon Grubu çalışmalarına

iştirak edilmesi ve söz konusu çalışmalardan çıkacak olan rehber dokümanlara itibar edil-

mesi,

ı) Kendi görev alanı kapsamında bulunan mevzuat ve standardlara ilişkin gelişmeleri

takip edecek mekanizmanın oluşturulması,

i) Yaptığı belgelendirme faaliyetlerine ilişkin elde ettiği bilgilerin gizliliğini sağla-

ması,

j) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde kullanacağı personelin tarafsızlığının sağ-

lanması ve personeline vereceği ücreti yapılan değerlendirmelerin sayısına veya bu değerlen-

dirmelerin sonuçlarına göre belirlememesi.
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(3) Onaylanmış kuruluş, gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonu-
cunda, herhangi bir ürüne ilişkin belgelendirme talebinin reddedilmesi veya ürüne ilişkin bir
onayın verilmemesi ya da önceden belgelendirilmiş bir ürünün belgesinin iptal edilmesi du-
rumlarında ortaya çıkabilecek itiraz ve şikâyetleri incelemek üzere;

a) Onayın reddi ya da geri çekilmesi kararının gerekçelerinin detaylı bir şekilde üretici
ya da yetkili temsilcisine bildirimini yapmakla,

b) Mevcut yasal haklar ile bu hakların kullanılmasına ilişkin sürelerin üretici ya da yet-
kili temsilcisine bildirimini yapmakla,

c) Üreticinin ya da yetkili temsilcisinin karara itiraz edebilmesine izin vererek bu itira-
zın, bahse konu kararla önceden hiçbir ilişkisi bulunmayan ancak konu hakkında yeterli bilgi
ve tecrübeye sahip, bağımsız hareket edebilen kişi veya kişilerce incelenmesinin teminini sağ-
lamakla,

ç) Reddedilen veya geri çekilen onaylara ilişkin bilginin Bakanlığa ve diğer onaylanmış
kuruluşlara bildirimini yapmakla,

yükümlüdür.
(4) Bakanlıkça onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilen kuruluşun, yerine getirmesi

gereken kriterlere ve şartlara uymadığının tespit edilmesi halinde, Bakanlık yapmış olduğu gö-
revlendirmeyi askıya alır veya iptal eder.

(5) Onaylanmış kuruluşun ilgili teknik düzenleme kapsamındaki görevinin iptali, söz
konusu kuruluşun görevli olduğu süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden doğan sorumluluklarını
ortadan kaldırmaz.

(6) Onaylanmış kuruluş, gerçekleştireceği belgelendirme faaliyetlerinin Bilgi Sistemin-
de belirtilen usul ve esaslara göre planlamasını yapar ve ilgili plan doğrultusunda uygulanma-
sını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların eşgüdümü ile işbirliği

MADDE 16 – (1) Onaylanmış kuruluşlar tarafından yürütülecek olan uygunluk değer-
lendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanması, ortaya çıkan sorunların değerlendi-
rilmesi ve onaylanmış kuruluşlar arasında gerekli işbirliğinin sağlanması amacıyla, Bakanlık
tarafından gerekli görülmesi durumunda Bakanlık öncülüğünde eşgüdüm toplantısı düzen-
lenir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonun, bilgi ve tecrübe paylaşımı
ile uygunluk değerlendirme işlemlerine yönelik uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin çö-
züm üretmede paralelliğin ve birlikteliğin sağlanması amacıyla, Bakanlık koordinasyonunda
her bir teknik düzenleme kapsamında çalışma grubu oluşturulur ve Bakanlığın belirleyeceği
usul ve esaslar doğrultusunda bu çalışmalar yürütülür.

Şube, temsilcilik ve yükleniciler ile işletme içi akredite birimler

MADDE 17 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında yerleşik herhangi bir onaylanmış ku-
ruluşun şubesi, temsilciliği veya yüklenicisi ve işletme içi akredite birimler ile ilgili işlemler
hakkında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 13,
14 ve 15 inci maddelerinde hükme bağlanan kurallar uygulanır.

(2) Bakanlığın sorumluluk alanına giren teknik düzenleme kapsamında Türkiye’de faa-
liyet gösteren yabancı menşeli onaylanmış kuruluşların şubeleri veya temsilcileri, faaliyet kap-
samını ve hangi onaylanmış kuruluş adına faaliyet yapılacağına dair bilgiyi Bakanlığa iletir.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar
MADDE 18 – (1) Onaylanmış kuruluşun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile

Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Tebliğde belirtilen şartlara ve yükümlülüklere
uymadığının tespit edilmesi durumunda Bakanlık, 4703 sayılı Kanun kapsamında gerekli idari
yaptırımları uygular.

(2) Onaylanmış kuruluşun faaliyetleri çerçevesinde tespit edilen uygunsuzluklara ve
yerine getirilmeyen yükümlülüklere ilişkin Bakanlık tarafından aşağıda yer alan idari yaptı-
rımlar uygulanır:

a) Her türlü yapısal değişikliğin veya değiştirilen iletişim bilgilerinin, bu Tebliğde be-
lirtilen süre zarfında Bakanlığa bildirilmemesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 12 nci mad-
desinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

b) Görevlendirme ile birlikte gerçekleştirilen belgelendirme işlemlerinin Bilgi Siste-
minde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmemesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 12 nci
maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

c) Bu Tebliğde belirtilen personel ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, 4703
sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici
olarak durdurulur ve düzeltici faaliyet için en fazla 45 gün süre verilir. Süre sonunda, personel
ile ilgili şartların yerine getirilmemesi durumunda, anılan Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü
fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

ç) Bu Tebliğde belirtilen mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların sağlanmaması
durumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği onaylanmış kuruluş
faaliyetleri geçici olarak durdurulur ve düzeltici faaliyet için en fazla 30 gün süre verilir. Süre
sonunda, mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, anılan Ka-
nunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

d) Onaylanmış kuruluş bildiriminde Bakanlık tarafından esas alınan akreditasyonun
TÜRKAK tarafından askıya alınması durumunda, ilgili teknik düzenleme kapsamında onay-
lanmış kuruluş statüsü askıya alınır. Askı süresi sonunda, onaylanma amaçlı akreditasyonun
onaylanmış kuruluş tarafından sürdürülememesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu mad-
desinin üçüncü fıkrası gereği ilgili teknik düzenleme kapsamında onaylanmış kuruluş statüsü
iptal edilir.

e) Onaylanmış kuruluş bildiriminde Bakanlık tarafından esas alınan akreditasyonun ip-
tal edilmesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği ilgili
teknik düzenleme kapsamında onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

f) Bağımsızlığın ve/veya tarafsızlığın sağlanamaması durumunda, 4703 sayılı Kanunun
12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır ve anı-
lan Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

g) Teknik düzenlemesine uygun olmayan belgelendirmelerin tespit edilmesi durumun-
da, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen idari para
cezası uygulanır.

ğ) Uygunluk değerlendirmesine ilişkin onaylanmış kuruluşun bazı görevleri bir yükle-
niciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığına dair bilgiyi Bakan-
lığa bildirmemesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği
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onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici olarak durdurulur ve düzeltici faaliyet için en fazla 30
gün süre verilir. Aynı uygunsuzluğun ikinci defa tekrarında, anılan Kanunun 9 uncu maddesinin
üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

h) Bu Tebliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk de-
ğerlendirme kuruluşuna, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde
öngörülen idari para cezası uygulanır.

(3) Bu Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değer-
lendirme kuruluşuna, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde
öngörülen idari para cezası uygulanır.

Belgelerin ve kimlik numaralarının kötüye kullanımı

MADDE 19 – (1) Onaylanmış kuruluş, kendisine ait kimlik kayıt numarası ve belgeler
ile işaretlerin yanlış ve/veya usulsüz kullanılması durumunda gerekli tedbirleri alır.

Mesleki sorumluluk sigortası

MADDE 20 – (1) Onaylanmış kuruluş başvurusu yapacak olan uygunluk değerlendir-
me kuruluşunun sahip olacağı mesleki sorumluluk sigortası kapsamında, başvuru konusu ilgili
teknik düzenlemeye atıf yapılır ve sigorta poliçesinin genel finansal değeri en az 1.000.000 TL
seviyesinde olur. Ancak uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından birden fazla teknik dü-
zenleme kapsamında onaylanmış kuruluş başvurusunun yapılması durumunda veya farklı tek-
nik düzenlemeler kapsamında onaylanmış kuruluşun yapacağı kapsam genişletme başvurusun-
da, ayrı ayrı her bir teknik düzenleme için söz konusu sigorta poliçesinin değeri en az 500.000
TL artırılır.

(2) Mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı asgari şartlarda bütün Türkiye coğrafyasını
ve AB üye ülkelerini içerir.

(3) Onaylanmış kuruluş statüsü devam ettiği sürece mesleki sorumluluk sigortasının
sürekliliği sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda; 4703 sayılı Kanun, Uygunluk
Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve ilgili teknik dü-
zenlemelerin hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 22 – (1) 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve
Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM:2013/12) yürürlükten kal-
dırılmıştır. Anılan Tebliğe yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Personel

GEÇİCİ MADDE 1 – (1)  7 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında bulunan şirket ortak-
larının teknik düzenleme sorumlusu ve/veya teknik uzman olarak görevlendirilemeyeceğine
ilişkin hüküm, halihazırda Bakanlık tarafından görevlendirilmiş onaylanmış kuruluşlara ait
kapsamlar ve personel için 1/1/2020 tarihine kadar uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8145 

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

 
 8217 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1000 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Karargah ve Destek Kıtaları Grup 

Komutanlığı ihtiyacı 1000 adet Masaüstü Bilgisayar Kuruluşça hazırlanan teknik ve idari 

şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE  EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe  konulmuş  iki  zarf  halinde  olacaktır.  İÇ ZARFTA  

YALNIZ TEKLİF  EDİLEN  FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise 

iç zarfla birlikte teknik ve idari şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 03.10.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki  

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

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

inceleme sonucunda belgelerin teknik ve idari şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç  

zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 8139/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Alaşehir Belediye Başkanlığından: 

 
 7981/1-1 
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ULUSLARARASI İHALE DAVETİ 

İNEGÖL İÇME SUYU ŞEBEKESİ VE İLETİM HATLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Cumhuriyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İLBANK (Borçlanıcı) Avrupa 

Yatırım Bankası’ndan (AYB) “Kentsel Altyapı Projeleri II” kapsamında kullanılmak üzere kredi 

almıştır. Bu Uluslararası İhale Daveti, “İnegöl İçmesuyu Şebekesi ve İletim Hatları İnşaatı Yapım 

İşi” sözleşmesine ilişkindir. Bu proje için İşveren “Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü” olacaktır.  

Bu sözleşme, tüm ilgili inşaat işleri, gerekli tesis, makine, ekipman ve malzemeler için 

sarf malzemeleri, garanti ve bakım süresi boyunca çalışma da dahil olmak üzere kurulum, test ve 

devreye alma işlemlerini içerecektir. 

İnşaat Dönemi, 900 takvim günü ve devamında 12 aylık Kusur Sorumluluk, Garanti, 

Bakım ve İşletme Süresi'dir. 

İhale değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, önem sıralamasına göre: 

1. Teklif sahibi, son 5 yıl içerisinde, benzer sözleşmeleri başarıyla tamamlamış olmalıdır. 

Önceki deneyim, geçici kabul veya kesin kabul belgelerinin asılları veya noter onaylı kopyaları 

ile kanıtlanmalıdır. 

a) Yüklenici, asıl yüklenici veya taşeron olarak, son beş (5) yıl içerisinde ihaleye konu 

işlere benzer nitelikte bir sözleşmede en az altmış milyon (60.000.000) TL tutarında veya en fazla 

iki sözleşmede toplamda en az yüz milyon (100.000.000) TL tutarında sözleşme(ler)yi başarıyla 

tamamlayarak teslim etmiş olmak şartı aranmaktadır. Benzerlik fiziksel büyüklük, karmaşıklık, 

yöntem, teknoloji ve diğer nitelikler göz önüne alınarak değerlendirilecektir. 

b) Yukarıda belirtilen süre zarfında yapılan sözleşmeler veya diğer sözleşmeler için, 

aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari deneyim: 

- Tek sözleşmede veya ayrı ayrı sözleşmelerde olmak üzere, Ø ≥ 100 olmak üzere 50 km 

Font Düktil Boru (FDK) ve Ø ≥  300 olmak üzere 10 km Muflu Çelik Boru ve 5000 m3 hacimli 

Su Deposu yapımı, montajı ve teslimatı. 

2. Teklif sahibinin benzer geçmiş tecrübesi bir ortak girişim veya konsorsiyumda 

tamamlanmışsa, İsteklinin bu tür çalışmalardan edindiği deneyim şöyle değerlendirilecektir: 

3. Finansal değer, Teklif Sahibinin ortak girişimdeki (JV) / konsorsiyumdaki ortaklık 

payının oranı olacaktır; 

4. İnşaat tecrübesi, Teklif Sahibinin ortak girişimdeki (JV) / konsorsiyumdaki ortaklık 

payının oranı olacaktır. 

5. Son beş (5) mali yıldaki yıllık ciroların ortalaması en az 70.000.000 TL veya eşdeğeri 

olmalıdır. 

6. Teklif sahibi, sözleşme ve iş avansları hariç olmak üzere aşağıda belirtilen tutarlarda, 

nakit değerler, üzerinde tedbir veya ipotek bulunmayan taşınmazlar, kredi limitleri ve diğer 

finansal imkan ve araçlara sahip olduğunu veya erişimi olduğunu gösteren belgeleri sunacaktır. 

a) 25.000.000 TL nakit değerler, 
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b) - bu sözleşme ve diğer taahhütleri için gereken nakit akışını sağlamaya yeterli nakdi ve 

gayri nakdi değerler olmak üzere toplamda 70.000.000 TL varlık göstermek zorundadır. 

7. Denetlenmiş mali tablolar (denetlenmiş bilançolar ve gelir tabloları veya teklifçinin 

ülkesinin kanunları tarafından istenmiyorsa, İşveren tarafından kabul edilebilir diğer mali 

tablolar) ve ayrıca son 5 mali yıla ait yeminli mali müşavir raporu  sunulacak olup, raporun Teklif 

Sahibinin mali durumunun sağlamlığını göstermesi ve uzun vadeli karlılığını göstermesi gerekir. 

Tüm firmalar ihaleye katılmaya davet edilir. 

İlgilenen Uygun Teklif Sahipleri, ihale ile ilgili ihtiyaç duydukları ilave bilgileri almak ve 

ihale dokümanını ücretsiz olarak incelemek için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nün adresine mesai saatleri içinde başvurabilirler. 

İlgili : Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi 

Adres : BUSKİ Genel Müdürlüğü, Acemler 16190, Osmangazi, Bursa, Türkiye. 

Kat : 2. Kat 

Şehir : Bursa 

Ülke : Türkiye 

Telefon : (+90) 224 270 24 80 

Faks numarası : (+90) 224 233 95 73 

Elektronik posta adresi : dizgi@buski.gov.tr 

Web sayfası : www.buski.gov.tr  

İhaleye katılmak isteyen Teklif Sahiplerinin, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen hesap numarasına, Sözleşme numarasını (KAP-2-WKS-01) 

belirterek yatıracakları İki Yüz Elli (250) TL karşılığında (KDV dahil) İhale Dokümanlarını satın 

almaları zorunludur. 

Banka Adı: TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 

Şube Adı: Uludağ Ticari Şubesi 

IBAN NO: TR28 0001 2009 6280 0045 0000 01 

Talep üzerine, havale belgesinin fakslı bir kopyasına karşılık, daha önce kendi ülkesinde 

Teklif Sahibi tarafından sipariş edilmişse, İhale Dökümanları kurye servisi tarafından 

gönderilebilir. Borçlanıcı, böyle bir durumda teslimattan sorumlu değildir. 

Teklif Sahipleri teklifleri ile birlikte Geçici Teminat Mektubu sunacaklardır. Geçici 

Teminat Mektubu tutarı teklif edilen tutarın en az yüzde üçü (%3) tutarından az olmamak üzere 

Teklif Sahibi tarafından belirlenecektir. 

Tüm teklifler, aşağıdaki adreste, 21 Kasım 2019 günü 10:30’a kadar  “İnegöl İçmesuyu 

Şebekesi ve İletim Hatları İnşaatı Yapım İşi için Teklif” ibaresini içeren kapalı zarflarda 

verilmelidir: 

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Acemler 16190, Osmangazi, Bursa, Türkiye. 

Teklifler, Teklif Sahiplerinin katılmayı tercih eden temsilcileri huzurunda derhal 

açılacaktır. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Bursa, 

TÜRKİYE. 8197/1-1 
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DB.KAB.18 ref. 154 kV ÇİĞDEM - BALGAT YERALTI XLPE GÜÇ KABLO  

BAĞLANTISI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Tarih: 

Dünya Bankası Kredi No: IBRD 83710-TR 

İhale Referansı: DB.KAB.18 

1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve 

Kalkınma Bankasından Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi kapsamında değişik para 

birimlerinde bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 154 kV Çiğdem – 

Balgat Yeraltı XLPE Güç Kablo Bağlantısı işi (DB.KAB.18) sözleşmesi kapsamındaki uygun 

ödemeler için kullanılması planlanmıştır. 

 

2. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun 

isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet 

etmektedir: Malların Temini (154 kV çapraz-bağlı polietilen (XLPE) izoleli güç kabloları ve 

aksesuarları, fiber optik kablolar ve aksesuarları), testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli 

hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun 

tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri 

ve 154 kV Yeraltı Kablo Bağlantısı İşinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. 

Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale 

Prosedürlerine göre yürütülecektir. 

 

3. İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını 

aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler: 

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), 

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.) 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Kat: 15, Oda No: 15030 

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE 

Tel. : +90 312 203 89 11 

Faks : +90 312 203 82 88 

e-posta : bilal.cirak@teias.gov.tr 

 

4. İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 

1500 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı 

başvuru yapılarak alınabilir. 

 

Banka İsmi ve Banka Hesap No: 

 

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No : 00158048000941781 

                                                              IBAN No: TR350001500158048000941781 

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No : 00158007281639948 

                                                              IBAN No: TR880001500158007281639948 
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5. Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın 

Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım 

İşlerinin Satın alması. 

 

6. Teklifler 05/11/2019 tarihinde saat 10:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

yukarıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 150.000,- (yüzellibin) 

EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

 

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda 

belirtilecek olan adreste 05.11.2019 tarihinde saat 10:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 8183/1/1-1 

—— • —— 

INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC of TURKEY 

Date : [date of issuance of IFB] 

Loan No : IBRD 83710-TR 

IFB No : DB.KAB.18 

 

1. The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) has received a loan from 

the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), under the Renewable 

Energy Integration Project (REIP), in various currencies. It is intended that part of the proceeds of 

this loan will be applied to eligible payments under the contract for 154 kV Çiğdem GIS S/S - 

Balgat S/S Underground XLPE Power Cable Connection (DB.KAB.18). 

 

2. The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) now invites sealed bids 

from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of Goods 

(154 kV cross-linked polyethylene (XLPE) insulated power cables and accessories, fiber optic 

cables and accessories), testing, transport, delivery, services required at customs and storage at 

site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, 

civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 

154 kV Underground Cable Connection Work. International competitive bidding will be 

conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure. 
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3. Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding 

documents at the office of 

 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

TRADE DEPARTMENT, 

Bilal ÇIRAK, Assistant Manager 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No: 30 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

Phone : +90 312 203 89 11 

Fax : +90 312 203 82 88 

e-mail : bilal.cirak@teias.gov.tr 

 

4. A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the 

submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 

1500.- or US$ 250.- (V.A.T included). 

 

Name of bank and account No is: 

 

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No : 00158048000941781 

                                                        IBAN No: TR350001500158048000941781 

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb., No : 00158007281639948 

                                                        IBAN No: TR880001500158007281639948 

 

5. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract 

are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents: Procurement of Plant, Design, 

Supply and Installation. 

 

6. Bids must be delivered to the following office on or before 10:00 a.m. (Turkey Local 

Time) on 05 November 2019 and must be accompanied by a security of 150.000,- Euros 

equivalent (onehundredfiftythousand Euros) 

 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

 

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

10:00 a.m. (Turkey Local Time) on 05 November 2019 at the offices of 

 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 8183/2/1-1 
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DB.ATT.28 ref. 154 kV MİHMANDAR GIS TRAFO MERKEZİ ANAHTAR  

TESLİM YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Tarih: 

Dünya Bankası Kredi No : IBRD 83710-TR 

İhale Referansı : DB.ATT.28 

 

1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve 

Kalkınma Bankasından yeniden yapılanma ve kalkınma kapsamında (IBRD 83710-TR) değişik 

para birimlerinde için bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 154 kV 

Mihmandar GIS Trafo Merkezi sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması 

planlanmıştır. 

 

2. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun 

isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet 

etmektedir: Trafo merkezinin tesis ve teçhizatının temini, testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki 

gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun 

tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri 

ve 154 kV Mihmandar GIS Trafo Merkezinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. 

Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale 

Prosedürlerine göre yürütülecektir. 

 

3. İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını 

aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler: 

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), 

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Oda No: 15030 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.) 

Tel. : +90 312 203 89 11 

Faks  : +90 312 203 82 88 

e-posta : bilal.cirak@teias.gov.tr 

 

4. İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 

1500 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı 

başvuru yapılarak alınabilir. 

 

Banka İsmi ve Banka Hesap No: 

 

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No : 00158048000941781 

                                                           IBAN No: TR350001500158048000941781 

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No : 00158007281639948 

                                                           IBAN No: TR880001500158007281639948 
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5. Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın 

Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım 

İşlerinin Satın alması. 

 

6. Teklifler 06/11/2019 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda 

belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 250.000,- (ikiyüzellibin) EURO ya da 

muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

 

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda 

belirtilecek olan adreste 06/11/2019 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 8184/1/1-1 

—— • —— 

INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC of TURKEY 

Date : [date of issuance of IFB] 

Loan No : IBRD 83710-TR 

IFB No : DB.ATT.28 

 

1. The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) has 

received a Loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 

in various currencies. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible 

payments under the contract for 154 kV Mihmandar Gas Insulated Substation (GIS). 

 

2. The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) now 

invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following 

Work: Supply of substation Goods testing, transport, delivery, services required at customs and 

storage at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, 

supervision, civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating 

condition of 154 kV Mihmandar GIS Substation. International competitive bidding will be 

conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure. 

 

3. Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding 

documents at the office of 
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TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

TRADE DEPARTMENT, 

Bilal ÇIRAK, Assistant Manager 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No: 30 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

Phone : +90 312 203 89 11 

Fax : +90 312 203 82 88 

e-mail : bilal.cirak@teias.gov.tr 

 

4. A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the 

submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable 

fee of TL 1500.- or US$ 250.- (V.A.T included). 

Name of bank and account No is: 

 

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No : 00158048000941781 

                                                        IBAN No: TR350001500158048000941781 

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb., No : 00158007281639948 

                                                        IBAN No: TR880001500158007281639948 

 

1. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract 

are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents: Procurement of Plant, Design, 

Supply and Installation. 

 

2. Bids must be delivered to the following office on or before 2:00 p.m. (Turkey Local 

Time) on 06 November 2019 and must be accompanied by a security of 250.000,- Euros 

equivalent (twohundredfiftythousand Euros) 

 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

 

3. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

2:00 p.m. (Turkey Local Time) on 06 November 2019 at the offices of 

 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 8184/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığından: 

 
 8211/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 8210/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8209/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8209/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8209/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8209/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8209/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8209/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8209/7/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

 

 8216/1-1 

  



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 24 Eylül 2019 – Sayı : 30898 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8196/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8195/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8194/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

 
 8200/1-1 
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Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8199/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Adana il sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu AR/TPO/K/O34-b pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında Dedepınar-1 lokasyon 

sahası ve biriktirme havuzu için gerekli olan, ancak arazi sahibi ile anlaşma yoluyla satın alınması 

mümkün olmayan ve üzerinde Adana 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı 

bulunan, Adana ili, Yüreğir ilçesi, Camili mahallesindeki 15223 ada 6 parsel no’lu taşınmazın 

16.767,03 m2’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası 

gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 16.09.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan 

olunur. 8136/1-1 

—— • —— 

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

18 Eylül 2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımızda Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün adı sehven 

yanlış yazıldığından aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir.  

İlan olunur. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

DER. 

KADRO 

ADEDİ AÇIKLAMA 

Edebiyat 

Fakültesi 

İngiliz Dili 

ve Edebiyatı 

Bölümü 

İngiliz Dil 

Bilimi ABD 
Doçent 2 1 

İngiliz Dil Bilimi 

alanında 

Doçentlik unvanı 

almış olmak. 

Edebiyat 

Fakültesi 

İngiliz Dili 

ve Edebiyatı 

Bölümü 

İngiliz 

Kültürü ve 

Edebiyatı 

ABD 

Doçent 2 1 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı alanında 

Doçentlik unvanı 

almış olmak. 

 8213/1-1 

—— • —— 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden: 

DÜZELTME İLANI 

19.09.2019 tarihli ve 30893 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

akademik personel alım ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 

İlgili Birim Adet Derece Unvan Açıklama 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi 

ve Rehabilitasyon Bölümü 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim 

Dalı 

1 2 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıbbi Biyoloji anabilim dalında doktora 

yapmış olmak. 

Osteoartrit patofizyolojisi ve proteinler 

konularında çalışma yapmış olmak 

 

 8215/1-1 
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Meslek Yüksekokulumuza, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen 

akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır. 

 

PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 

SAYISI 

KADRO 

ÜNVANI 

ALES PUAN 

ŞARTI 

YDS / 

EŞDEĞERİ 

Tıbbi Dökümantasyon ve 

Sekreterlik 

Sağlık Yönetimi, Sağlık 

İdaresi bölümlerinin 

birinden lisans mezunu 

olup, Bu bölümlerin 

birinden alanında tezli 

yüksek lisans yapmış 

olmak. 

1 Öğr. Gör. 70 - 

İlk ve Acil Yardım 

Hemşirelik veya 

Hemşirelik ve Sağlık 

Hizmetleri bölümlerinin 

birinden lisans mezunu 

olmak. Bu bölümlerin 

birinden alanında tezli 

yüksek lisans yapmış 

olmak. 

5 Öğr. Gör. 70  

İstanbul Şişli Meslek 

Yüksekokulu Müdürlüğü 

Türk Dili ve Edebiyatı 

veya Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliği 

bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olup, 

Türk Dili ve Edebiyatı 

alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. 70  

Uygulamalı İngilizce ve 

Çevirmenlik 

İngilizce Öğretmenliği, 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, İngilizce 

Mütercim ve 

Tercümanlık, Amerikan 

Kültürü ve Edebiyatı, 

İngiliz Dili Eğitimi, 

Çeviribilim (İngilizce) 

bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olmak. 

Bu bölümlerin birinden 

alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. 70 80 
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Duyuru Başlama Tarihi : 24.09.2019 

Son Başvuru Tarihi : 08.10.2019 

Ön Değerlendirme Tarihi : 11.10.2019 

Sınav Giriş Tarihi : 15.10.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi  : 18.10.2019 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr 

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu. 

Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi) : Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk. 

No: 2 Maslak / İSTANBUL 

İSTENİLEN BELGELER: 

1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 

2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 

3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı CV) 

4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden 

Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği) 

5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği 

6. ALES Sonuç Belgesi 

7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi 

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

9. 2 Adet Fotoğraf 

10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge 

11. Adli Sicil Kaydı 

12. YÖKDİL,YDS,ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil 

sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı için 

gerekli) 

NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 

(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

NOT-2:Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna 

kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması 

yeterlidir. 8212/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 24 Eylül 2019 – Sayı : 30898 

 

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızın “duyurular” kısmında 

(www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde 

ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu 

ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate 

alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak 

olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

Fakülte 

Bölüm/Ana 

Bilim Dalı Unvan Adet Aranan Nitelikler 

 

 

Mühendislik 

Fakültesi 

 

İnşaat 

Mühendisliği 

Bölümü 

 

Prof. 
1 

İnşaat mühendisliği alanında lisans, yapı 

malzemeleri alanında yüksek lisans ve 

doktora derecelerine sahip olmak. 

Çimento ve beton teknolojisi, mineral 

katkılar ve endüstriyel atıkların çimento 

ve betonda kullanılabilirliği konularında 

akademik çalışmalara sahip olmak. 

 

Mühendislik 

Fakültesi 

 

Otomotiv 

Mühendisliği 

Bölümü 

 
Öğretim 

Üyesi (Prof., 

Doç., Dr. 

Öğretim 

Üyesi) 

1 

Otomotiv, makine, elektrik-elektronik ve 

benzer mühendislik dallarından birinden 

doktorası olmak. Hibrit ve elektrikli 

araçlar, araç dinamiği, araç kontrolü, ses 

ve titreşim ve benzer alanlarda 

araştırmaları, yayınları olmak. İlgili 

konularda lisans ve lisans üstü dersler 

verebilmek. 

 

Mühendislik 

Fakültesi 

 

Yazılım 

Mühendisliği 

Bölümü 

 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

1 

Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar 

Bilimleri veya Bilişim alanındaki bir 

lisans veya yüksek lisans programından 

mezun olmak. 

 

Mühendislik 

Fakültesi 

 

Metalurji ve 

Malzeme 

Mühendisliği 

Bölümü 

 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

1 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

alanında lisans, Malzeme Bilimi ve 

Nanoteknoloji alanında yüksek lisans ve 

doktora derecelerine sahip olmak. 

Koloidal 

yarıiletken nanokristallerin sentezlenmesi 

ve koloidal nanokristal tabanlı ışık yayan 

diyotların üretilmesi ve karakterizasyonu 

konularında geniş bir altyapıya sahip 

olmak. 

 

İşletme 

Fakültesi 

 

İşletme 

Bölümü 

 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

1 

Üretim yönetimi, sayısal yöntemler, 

işletmelerde sayısal uygulamalar, finansal 

matematik konularında ders verebilmek. 

Ulusal ve uluslararası düzeylerde 

akademik araştırma yapabilmek, 

araştırma çalışmalarından nitelikli yayın 

üretebilmek. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

 

Endüstri 

Mühendisliği 

Bölümü 

 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

1 

Lisans, yüksek lisans ve doktora 

derecelerini Endüstri Mühendisliği 

alanında almış olmak. Yöneylem 

Araştırması ve/veya Endüstri 

Mühendisliği alanında araştırma ve 

uluslararası bilimsel dergilerde nitelikli 

yayınlar yapmış ve ilgili alanlarda ders 

verebilir durumda olmak. 

 

Mühendislik 

Fakültesi 

 

Makine 

Mühendisliği 

Bölümü 

Dr. Öğretim 

Görevlisi 
1 

Makine Mühendisliği bölümü lisans 

mezunu olmak. Biyomekanik alanında 

yüksek lisans ve doktora derecesine sahip 

olmak. 

 

Mühendislik 

Fakültesi 

 

İnşaat 

Mühendisliği 

Bölümü 

 

Araştırma 

Görevlisi 

1 

İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olup 

Hidrolik ana bilim dalında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

 

Mühendislik 

Fakültesi 

 

Metalurji ve 

Malzeme 

Mühendisliği 

Bölümü 

 

Araştırma 

Görevlisi 

1 

Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve 

Mühendisliği veya Malzeme Mühendisliği 

bölümü lisans programlarından mezun 

olmak. 

 

Mühendislik 

Fakültesi 

Mekatronik 

Bölümü 

 

Araştırma 

Görevlisi 

2 

Mekatronik Mühendisliği bölümü mezunu 

olup ilgili ana bilim dalında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Bölümü 

 

Araştırma 

Görevlisi 

1 

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu 

olmak, Endüstri Mühendisliği tezli lisans 

üstü program öğrencisi olmak. 

 

Mühendislik 

Fakültesi 

 

Kimya 

Mühendisliği 

ve 

Uygulamalı 

Kimya 

Bölümü 

 

Araştırma 

Görevlisi 

1 

Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun 

olmak ve Kimya Mühendisliği alanında 

yüksek lisansa kabul almış ya da devam 

ediyor olmak. 

Güzel 

Sanatlar 

Tasarım 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstri 

Ürünleri 

Tasarım 

Bölümü 

 

Araştırma 

Görevlisi 

1 

Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü lisans 

mezunu olup ilgili ana bilim dalında lisans 

üstü eğitim programına kayıtlı olmak. 

 8214/1-1 
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Sayfa

1
3

40

42

54

65
66
76

143

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi,

İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği
(SVGM: 2019/7)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

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.


