
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 148. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

6 Şubat 2021
CUMARTESİ

Sayı : 31387



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 3506

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Karar Sayısı: 3507

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Karar Sayısı: 3508

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



Karar Sayısı: 3509

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



Karar Sayısı: 3510

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Karar Sayısı: 3511

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



Karar Sayısı: 3512

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



Karar Sayısı: 3513

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



Karar Sayısı: 3514

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Karar Sayısı: 3515

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



Karar Sayısı: 3516

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Karar Sayısı: 3517

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



Karar Sayısı: 3518

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



Karar Sayısı: 3519

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/101

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/102

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

İKAMET İZNİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YETKİLİ 

ARACI KURUMLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yapılacak ikamet izni başvurularıyla ilgili iş ve iş-
lemleri yürütmek üzere yetkilendirilecek aracı kurumların nitelikleri, yetkilendirilmesi, görev
ve yükümlülükleri, denetlenmesi, hizmet bedeli, hizmet bedeli payının genel bütçeye aktarıl-
ması ile yetki belgesinin askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6458 sayılı Kanun uyarınca ikamet izni başvurularıyla
ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yetkilendirilecek aracı kurumları ve başvuru sahiplerini
kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6458 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin yedinci fık-
rasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Askıya alma: Yetkili aracı kurumların Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yaban-

cıların iş ve işlemlerinin takibi, belge hazırlama ve ilgili mercilere sunma yetkisinin belli bir
süre durdurulmasını,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,
c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
ç) Başvuru: Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan ikamet izni başvurularını,
d) Başvuru sahibi: Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ikamet izni başvurusunda bu-

lunan kişiyi,
e) Büro personeli: Yetkili aracı kurumun temizlik, yazışma, belge hazırlama ve lojistik

hizmetleri gibi yan hizmetlerini yapan personelini,
f) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,
g) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
ğ) İkamet izni: Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini,
h) Kanun:  4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu,
ı) Kanuni faiz: 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin

Kanunun 1 inci maddesi kapsamında düzenlenen faizi,
i) KEP hesabı: Bu Yönetmelik kapsamında bildirim yapılmasında kullanılan ve

25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Siste-
mine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte tanımlanan elektronik posta hesabını, 

j) MERSİS: Ticaret Bakanlığınca tutulan Merkezi Sicil Kayıt Sistemini, 
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k) Sistem: Genel Müdürlük tarafından kurulan başvuru değerlendirme ve izleme sistemini,
l) Sorumlu müdür: Yetkili aracı kurumda görevli tüm personelin koordinasyon ve denetimi

ile yetkili aracı kurumun iş ve işlemlerinden Bakanlığa ve Genel Müdürlüğe karşı sorumlu olan
yetkili aracı kurumun sahibi, ortağı veya tam süreli olarak istihdam edilen çalışanını,

m) Uzman personel: Başvurunun alınmasından sonuçlandırılmasına kadar olan süreçte
yabancıların başvurularıyla ilgili iş ve işlemleri takip etmek üzere yetkili aracı kurumda tam
süreli olarak istihdam edilen personeli,

n) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
o) Yetki belgesi: Kanun kapsamında yabancıların ikamet izni başvurularına ilişkin iş

ve işlemlerin takibi ile her türlü belgeyi hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak için gerekli şart-
ları taşıyan aracı kurumlara Bakanlık tarafından yetki çevresi belirlenerek verilen belgeyi,

ö) Yetkili aracı kurum: Nitelikleri ve görev çerçevesi bu Yönetmelikle belirlenmiş ve
Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetkili Aracı Kurumların Belirlenmesi ve Yetki Belgesi Verilmesi 

Yetkili aracı kurumların belirlenmesi 
MADDE 5 – (1) Bakan gerek görmesi halinde bir ildeki veya birden fazla ildeki ya da

bir ilin bölgelerindeki ikamet izni sayılarını göz önünde bulundurarak bu Yönetmelikte yer
alan şartları haiz olmak kaydıyla yetki alanlarıyla sınırlı olmak üzere ikamet izni başvurularını
alacak yetkili aracı kurum ya da kurumları belirler.

(2) Bakanlıkça çıkılan ilan üzerine yapılan başvuruların değerlendirilerek yetki verile-
cek aracı kurum ya da kurumların belirlenmesi, yetki belgesinin askıya alınması, yetki belge-
sinin iptal edilmesi, yetki belgesinin süresinin uzatılması, yetki alanlarının tespiti ve yetki bel-
gesi verilecek aracı kurum sayısı gibi hususlara Bakan tarafından karar verilir.

(3) Bu maddede belirtilen iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin Genel Müdürlük bün-
yesinde uzmanlık komisyonu kurulabilir. Uzmanlık komisyonun üyeleri Genel Müdür tarafın-
dan belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde ilgili kurumların temsilcileri bu komisyona davet edi-
lebilir.

Yetki belgesi verilecek aracı kurumlarda aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) Yetki belgesi almak isteyen aracı kurumların aşağıdaki şartları sağla-

ması gerekir:
a) Tüzel kişiliğin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş

sermaye şirketi niteliğini haiz olması.
b) 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan kaynaklı

yükümlülükleri yerine getirebilecek standartlara sahip olması.
c) 8 inci maddede düzenlenen tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun Ba-

kanlığa ibraz edilmesi ya da tutarın nakit olarak 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça açılacak
banka hesabına yatırılması.

ç) Bakanlıkça belirlenecek nitelikte elektronik yazılım ve donanım altyapısının sağla-
nacağının taahhüt edilmesi.

d) Başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi için tahsis edilmiş ve başvuru sahipleriyle
görüşme yapılabilecek şartlara uygun fiziki bir mekânın sağlanacağının taahhüt edilmesi. 
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e) Kurumun sahip, ortak veya çalışanlarının kamu düzeni veya kamu güvenliğine tehdit
oluşturacak faaliyetlerde bulunmaması.

(2) İhtiyaç duyulması halinde Bakanlık, birinci fıkrada belirlenenlere ek olarak başka
şartlar belirleyebilir.

Yetki belgesi için sunulacak belgeler

MADDE 7 – (1) Yetki belgesi verilecek aracı kurumlar, aşağıdaki belgelerin asıllarını
veya ilgili resmi kurumlarca ya da Bakanlıkça onaylanmış örneklerini Bakanlığa iletir:

a) Şirketin ticaret unvanı, açık adresi, telefon numarası, KEP hesabı, MERSİS numarası
ve kayıtlı olunan ticaret sicili müdürlüğünün adı (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini
gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi elektronik ortamda yayımlanmamışsa Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinin aslı veya onaylı örneği).

b) Başvuru yılına ait ticaret veya sanayi odasından alınacak güncel sicil belgesi veya
sicil kaydı.

c) Banka teminat mektubunun aslı veya teminat bedelinin yatırıldığını gösteren dekontu.
ç) Başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi için tahsis edilmiş ve başvuru sahipleriyle

görüşme yapılabilecek şartlara uygun fiziki bir mekânın sağlanacağına dair yazılı beyanı.
d) Bakanlıkça belirlenecek nitelikte elektronik yazılım ve donanım altyapısının sağla-

nacağına dair yazılı beyanı.
e) 6698 sayılı Kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirileceğine dair yazılı be-

yanı.
(2) Yetki belgesi verilen aracı kurumlar yetki belgesinin verilmesini müteakip en geç

üç ay içerisinde aşağıda yer alan belgeleri Bakanlığa iletir:
a) Tüzel kişiyi temsile yetkili kişi veya kişilerin en fazla bir yıl öncesine ait olmak üzere

güncel noter tasdikli imza sirküleri.
b) 10 uncu madde kapsamında istihdam edilen personelin iş sözleşmesi, diploma ör-

nekleri, çalıştığı yerlerle ilgili bilgi/belgeler, adli sicil kaydı, tebligata esas adres beyanı ve ara-
nan niteliklere ilişkin diğer belgeler.

c) Personelin Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı işe giriş bildirgesi çıktısı, devam eden
personel için son durumunu gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı hizmet listesi çıktısı
veya ortak ise ortak olduğuna dair belge sureti.

Yetki belgesi başvurusunda istenen teminat bedeli 

MADDE 8 – (1) Yetki belgesi için yapılacak başvuruda teminat bedeli beş milyon Türk
Lirasıdır. Bu tutar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme ora-
nında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır. Bu suretle teminat bede-
linin hesaplanmasında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(2) Yetki belgesinin süresinin uzatılmasında, uzatma başvurusunun yapıldığı tarihteki
teminat bedeli hesaplanarak ilave teminat bedeli yetkili aracı kuruma bildirilir. Bildirimden iti-
baren bir ay içerisinde ilave teminat bedeline ilişkin banka teminat mektubu veya dekontu Ba-
kanlığa sunulur. 

Yetki belgesinin süresi ve uzatılması

MADDE 9 – (1) Yetki belgesi için aranan şartları taşıyan ve Bakan tarafından belirlenen
kurumlara yetki belgesi verilir.
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(2) Yetki belgesinin geçerlilik süresi, verildiği tarihten itibaren azami üç yıldır. Yetki
belgesi verilecek aracı kurumla bu süreyi kapsayan sözleşme imzalanır.

(3) Uzatma başvurusu, yetki belgesi geçerlilik süresinin sona ermesine altı ay kalma-
sından itibaren ve her hâlükârda süre bitmeden mevcut yetki belgesi ve 7 nci maddede belirtilen
belgeler ile birlikte Bakanlığa yapılır. Uzatma başvurusunun değerlendirilmesi sürecinde mev-
cut yetki belgesinin süresinin sona ermesi halinde aracı kurumlar, Bakanlıkça aksi bildirilme-
dikçe yeni yetki belgesi verilene kadar faaliyette bulunamaz.

(4) Yetki belgesi geçerlilik süresi sona erdikten sonra yapılan yetki belgesi başvurusu
ilk başvuru olarak değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetkili Aracı Kurumlarda İstihdam Edilecek Personel ve Şube Kurulması

Yetki belgesi verilecek aracı kurumlarda çalışacak personel 
MADDE 10 – (1) Yetki belgesi verilecek aracı kurumlar, imzalanacak sözleşmede be-

lirlenecek sayı ve nitelikte personeli istihdam eder. Aracı kurumların bünyesinde;
a) Sorumlu müdür,
b) Uzman personel, 
c) Büro personeli,
ç) Özel güvenlik görevlisi,
istihdam edilir.
(2) Yetkili aracı kurumun sahibi veya şirket ortaklarından birinin sorumlu müdür nite-

liklerini haiz olduğunun belgelendirilmesi halinde ayrıca bu nitelikte personel istihdamı şartı
aranmaz.

(3) Yetkili aracı kurumların sahibi, şirket ortağı ve istihdam edilecek personelde,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, göçmen kaçak-
çılığı ve insan ticareti, terörizmin finansmanı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak şartları aranır. 

(4) Yetkili aracı kurumlarda istihdam edilecek uzman personelin en az lisans mezunu
olması şartı aranır.

(5) Yetkili aracı kurumlarda istihdam edilecek uzman personelin Ölçme, Seçme ve Yer-
leştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında
başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olmak kaydıyla en az C düzeyinde puan almış
olması şarttır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavına eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç belgeleri de kabul edilir.  

(6) Belirlenen diller hariç olmak üzere uzman personelin bilmediği diğer dillerde ter-
cüman ihtiyacının gerekli olması halinde hizmetin aksamaması için aracı kurumlar tarafından
ihtiyaç duyulan dillerde tercümanlık hizmeti temin edilir ya da tercüman çalıştırılır.

(7) Yetkili aracı kurumlarda istihdam edilecek uzman personel için kapsamı ve içeriği
Genel Müdürlükçe belirlenen, Genel Müdürlükçe veya Genel Müdürlük tarafından uygun gö-
rülen ilgili kurum ve kuruluşlarca verilecek eğitimi işe başlama tarihinden itibaren en geç bir
yıl içerisinde başarıyla tamamlamak şartı aranır.
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(8) Özel güvenlik görevlisinin ilgili mevzuattaki nitelikleri haiz olması şartı aranır.
(9) Herhangi bir yetkili aracı kurumda istihdam edilen personel, aynı zamanda başka

bir yetkili aracı kurumda istihdam edilemez.
(10) Kamu düzeni veya kamu güvenliği yönünden sakıncası olabileceği değerlendirilen

kişiler yetkili aracı kurumlarda çalıştırılamaz. Bu kapsamda Genel Müdürlükçe gerekli araş-
tırmalar yaptırılabilir.

Sorumlu müdürün görevleri 

MADDE 11 – (1) Sorumlu müdürün görevleri şunlardır:
a) İlgili mercilere sunulacak her türlü belgenin açık, doğru, şeffaf ve güvenilir bir şe-

kilde Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmasını sağlamak.
b) Yapılan iş ve işlemler sırasında yeterli güvenlik ortamını ve gizliliğe riayet edilmesini

sağlamak.
c) Personelin koordinasyonunu sağlamak.
ç) Personelin iş ve işlemlerini denetlemek.
d) İlgili merciler ile iletişimi sağlamak.
e) İlgili mercilere sunulacak her türlü belgeyi imzalamak/onaylamak.
Şube kurulması

MADDE 12 – (1) Yetkili aracı kurumlar birden fazla şube açabilirler. Şubelerin nere-
lerde faaliyet gösterebileceği, sayısı, fiziki şartları ve personel sayısı yetkili aracı kurumlarla
imzalanacak sözleşmede belirlenir. 

(2) Yetkili aracı kurumlar 6102 sayılı Kanun ve ilgili ülke mevzuatına uygun olarak
Bakanlığın belirleyeceği ülkelerde de başvuru alabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetkili Aracı Kurumların Görevleri, Yükümlülükleri ve Denetimi

Yetkili aracı kurumların görevleri  

MADDE 13 – (1) Yetkili aracı kurumların görevleri şunlardır: 
a) Yabancıların başvurularını almak, talebe ilişkin belgelerin tam ve eksiksiz teslim

edilmesinden itibaren yedi iş günü içerisinde belgeleri il veya ilçe göç idaresi müdürlüğüne
iletmek.

b) Başvuru sahiplerini, sahip olduğu hak ve yükümlülükler ile başvuruyla ilgili iş ve
işlemlerin süresi içinde yapılmasına ilişkin hususlarda bilgilendirmek.

c) Başvuru sahibi tarafından beyan edilen bilgilerin doğruluğunu ve teslim edilen bel-
gelerin sahteciliğe konu olup olmadığını kontrol etmek.

ç) Başvurusu onaylanan yabancıların ikamet izni belgesini teslim alarak başvuru sahi-
bine teslim etmek.

d) Genel Müdürlüğün belirleyeceği konularda görev alanıyla ilgili istatistiki veriler tut-
mak ve düzenli olarak Genel Müdürlüğe iletmek.

e) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin başvuru sahiplerinin öneri ve taleplerini ra-
por halinde Genel Müdürlüğe sunmak.

f) İlgili merciler ve Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili talep ettiği bilgi ve belgeyi
süresi içinde teslim etmek.

g) İhtiyaç duyulması halinde yabancıların işlemleriyle ilgili olarak Genel Müdürlükçe
belirlenen diğer konulardaki işleri yürütmek. 
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Yetkili aracı kurumların yükümlülükleri

MADDE 14 – (1) Yetkili aracı kurumlar, 6 ncı madde kapsamında yetki belgesi alma
şartlarından en az birini kaybettiğini, sorumlu müdürün çalışmasının sona erdiğini veya yetkili
aracı kurumlarda tek uzmanın istihdam edildiği hallerde bu uzmanın herhangi bir nedenle ça-
lışmasının sona erdiğini derhal, 7 nci ve 10 uncu maddeler kapsamındaki diğer hususlara ilişkin
değişiklikleri ise değişiklik tarihinden itibaren otuz iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle
yükümlüdür.

(2) İlgili mercilere verilecek her türlü belgede yer alan bilgilerin doğruluğundan yetkili
aracı kurumlar ve imza sahipleri sorumludur. Başvuru sahipleri tarafından verilen belgelerde
yetkili aracı kurumlar tarafından sahteciliğin tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında suç du-
yurusunda bulunulur ve ayrıca il veya ilçe göç idaresi müdürlüğüne bilgi verilir.

(3) Başvurunun herhangi bir aşamasında yetkili aracı kurumlar tarafından göçmen ka-
çakçılığı ve insan ticaretine konu bir durumun tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında suç
duyurusunda bulunulur ve ayrıca il veya ilçe göç idaresi müdürlüğüne bilgi verilir.

(4) Yetkili aracı kurumlar, istihdam ettiği uzman personelinin, Genel Müdürlükçe veya
Genel Müdürlük tarafından uygun görülen ilgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitimlere
katılımını sağlamakla yükümlüdür. 

(5) Yetkili aracı kurumlar, veri güvenliğine ve yabancıların kişisel verilerinin gizliliğini
sağlamaya ilişkin gerekli tedbirleri 6698 sayılı Kanunla ve ilgili mevzuatla öngörülen usul ve
esaslara uygun olarak almakla yükümlüdür. 

(6) Yetkili aracı kurumlar ve personeli; Kanunda, ilgili mevzuatta ve Genel Müdürlükçe
yapılan düzenlemelerde belirtilen hususlara uygun ve tam olarak görevlerini yerine getirmekle
yükümlüdür.

(7) Yetkili aracı kurumlar tarafından hazırlanan talimatlar ve görev tanımları çerçeve-
sinde yapılan tüm çalışmalar ve hizmetler ile yetkili aracı kurumlarda istihdam edilen perso-
nelin her ayın tamamına ait Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet listesi kayıt altında tutulur. Bu
kayıtlar Bakanlık veya Genel Müdürlükçe yetkili aracı kurumlarda yapılacak denetimlerde
hazır bulundurulur. 

(8) Yetkili aracı kurumlar ile başvuru sahipleri arasında yapılan sözleşmelerde; sağla-
nacak hizmete ilişkin bilgiler, yetkili aracı kurumlara yapılan başvurunun ikamet iznini almaya
mutlak hak sağlamadığı, yapılan başvurunun türü, kapsamı, değerlendirilmesi ve sonuçlandı-
rılmasına ilişkin bilgiler ile hizmet bedeli, sözleşme süresi, sözleşmenin feshi ve uyuşmazlık-
ların çözümüne ilişkin düzenlemeler yer alır.  Sözleşmenin, biri Türkçe olmak şartıyla başvuru
sahibinin anadilinde veya tarafların uygun bulacağı bir dilde olmak üzere en az iki farklı dilde
yapılması zorunludur. 

(9) Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün yapacağı denetimlerde, istenen bilgi ve belgeler
ile hizmet birimi denetime hazır halde bulundurulur. 

Yetkili aracı kurumlar tarafından dosyaların oluşturulması, ilgili mercilere iletilmesi

ve arşivlenmesi

MADDE 15 – (1) Yetkili aracı kurumlar, Genel Müdürlük tarafından belirlenen usul
ve esaslar çerçevesinde başvuru sahibi her yabancı adına dosya hazırlamakla yükümlüdür.

(2) Yetkili aracı kurumlar tarafından hazırlanan her türlü belge, belgeyi hazırlayan uz-
man personelin adı ve soyadı ile parafını/imzasını içerecek şekilde dosyaya konulur.
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(3) Yetkili aracı kurumların başvuru sahibiyle yaptığı sözleşmenin bir örneğinin 213
sayılı Kanuna uygun olarak hizmete ilişkin düzenlenmiş belgeyle birlikte dosyaya eklenmesi
zorunludur.

(4) Yetkili aracı kurumlar tarafından hazırlanan başvuru dosyasındaki belgeler sistem
üzerinden ve fiziki ortamda ilgili mercilere gönderilir. 

(5) İlgili mercilere sunulacak dosyada hangi belgelerin yer aldığına ve belgeleri hazır-
layan personele ilişkin liste arşivlenerek on yıl süreyle saklanır ve talep edilmesi halinde beş
iş günü içerisinde eksiksiz olarak Genel Müdürlüğe ya da il veya ilçe göç idaresi müdürlüğüne
gönderilir. 

(6) Yetkili aracı kurumların faaliyetlerinin herhangi bir nedenle son bulması durumunda
arşive kaldırılan dosyalar faaliyetin sona ermesi tarihinden itibaren derhal Genel Müdürlüğe
ya da il veya ilçe göç idaresi müdürlüğüne devredilir.

Yetkili aracı kurumların denetlenmesi 

MADDE 16 – (1) Bakanlık veya Genel Müdürlük bu Yönetmelik ile düzenlenen hu-
suslar ile yetkili aracı kurumlarla imzalanacak sözleşmede yer alan konularda yetkili aracı ku-
rumları denetler.

(2) Denetim, Mülkiye Müfettişleri veya Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek
personel tarafından yapılır.

(3) Yetkili aracı kurumlar denetim kapsamında istenen bilgi ve belgeleri derhal vermek
ve incelemeye açmakla yükümlüdür. 

(4) Bakanlık veya Genel Müdürlük tarafından gerekli bilgi ve belgelerin istenmesinden
itibaren, ilgili bilgi ve belgeler yedi iş günü içerisinde Bakanlığa veya Genel Müdürlüğe sunu-
lur. Bu süre içerisinde sunulmaması halinde duruma ilişkin mazeret derhal bildirilir. Herhalde
bu süre otuz iş gününü aşamaz.

(5) Denetim sonucunda düzeltilebilir nitelikte bir husus tespit edilmesi halinde ilgili
düzeltmelerin yapılabilmesi için yetkili aracı kuruma otuz iş günü süre verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yetki Belgesinin Askıya Alınması, İptali ve Devir Yasağı

Yetki belgesinin askıya alınması ve sonuçları

MADDE 17 – (1) Yetki belgesi;
a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hariç olmak üzere yetki belgesi alma şart-

larından en az birinin kaybedilmesi veya yetki belgesi alma şartlarının sağlanmadığının sonra-
dan anlaşılması halinde yetkili aracı kurumların bildirimi veya durumun tespit edilmesi üzerine, 

b) Sorumlu müdürün veya yetkili aracı kurumlarda tek uzmanın istihdam edildiği hal-
lerde bu uzmanın herhangi bir nedenle çalışmasının sona ermesi halinde yetkili aracı kurumların
bildirimi veya durumun tespit edilmesi üzerine,

c) (b) bendi hariç olmak üzere 10 uncu madde kapsamında yetkili aracı kurumlarda ça-
lışan personelin herhangi bir nedenle çalışmasının sona ermesi durumunda yetkili aracı ku-
rumların bildirimi veya durumun tespit edilmesi tarihinden itibaren otuz iş günü içinde yeni
personel istihdam edilmemesi halinde,

ç) Yetkili aracı kurumlarda çalışan personelin 10 uncu madde kapsamında aranan şart-
lara sahip olmadığının tespit edilmesi ve Bakanlığın bildirimi üzerine söz konusu personelin
çalışma akdinin feshedilmemesi halinde,   
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d) 7 nci madde kapsamında beyan edilen hususlara ilişkin değişiklik olması ve bu de-
ğişikliğin yetkili aracı kurumlar tarafından değişiklik tarihinden itibaren otuz iş günü içerisinde
bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde,

e) 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgelerin süresi içerisinde teslim edil-
memesi halinde,

f) Yetkili aracı kurumlar tarafından ödenmesi gereken hizmet bedeli payının süresi içe-
risinde ödenmemesi veya hizmet bedeli payının eksik ödendiğinin tespit edilmesi durumunda,

g) Yetki alanında olmayan başvuru sahibinin başvurusunun hileli yollar ile alındığının
tespit edilmesi halinde,

derhal askıya alınır.
(2) İlgili mercilere sunulmak üzere başvuru sahipleri tarafından yetkili aracı kurumlara

verilen belgelerin süresi içinde teslim edilmemesi yahut sunulan belgelerdeki eksikliğin yetkili
aracı kurumlardan kaynaklanan bir sebeple süresi içinde tamamlanmadığının tespiti halinde
yetkili aracı kurumlara yetki belgesinin askıya alınacağına ilişkin yazılı olarak bildirim yapılır.
Bildirim tarihinden itibaren otuz iş günü içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde yetki bel-
gesi askıya alınır.

(3) 22 nci madde kapsamında Bakanlık tarafından belirlenen hizmet bedelinden eksik
ya da fazla bir hizmet bedeli alındığının tespit edilmesi halinde, yetkili aracı kurumların yetki
belgesi askıya alınır. Bu durumun tespitinden itibaren en geç bir hafta içinde başvuru sahibinden
alınan fazla hizmet bedelinin kanuni faizi ile birlikte başvuru sahibine iadesi zorunludur.

(4) Yetki belgesi askıya alınan yetkili aracı kurumlar yeni başvuruları kabul edemez.
Ancak askıya alma tarihinden önce yapılan başvurulara ilişkin belgeler il veya ilçe göç idaresi
müdürlüğüne iletilir. Süresi içinde belgeleri teslim edilmeyen veya eksikliği tamamlanmayan
başvuruya ilişkin alınan hizmet bedeli başvuru sahibine kanuni faizi ile birlikte yetkili aracı
kurumlar tarafından iade edilir. Her hâlükârda yabancının mağdur olmaması için Genel Mü-
dürlükçe gerekli tedbirler alınır.

Yetki belgesinin iptali ve sonuçları
MADDE 18 – (1) 16 ncı madde uyarınca yapılan denetimde istenen bilgi ve belgeleri

süresi içinde vermeyen, incelemeye açmayan veya denetim sonucunda düzeltilebilir nitelikte
olmayan bir uygunsuzluk tespiti yapılan ya da süresi içinde gerekli düzeltmeleri yapmayan,
yetki belgesi başvurusunda sahte bilgi ve belge ibraz ettiği sonradan anlaşılan yetkili aracı ku-
rumların yetki belgesi iptal edilir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kamu düzeni veya kamu gü-
venliğine tehdit oluşturacak faaliyette bulunduğu tespit edilen yetkili aracı kurumların yetki
belgesi iptal edilir. 

(3) Askıya almaya sebep olan eksikliklerin, askıya alma kararının tebliğ tarihinden iti-
baren 30 iş günü içerisinde yetkili aracı kurumlar tarafından giderilememesi halinde yetki bel-
gesi iptal edilir.

(4) Yetkili aracı kurumlar tarafından ilgili mercilere verilen her türlü belge aksi ispat
edilene kadar geçerli kabul edilir. Bu belgelerde sahteciliğin tespit edilmesi ve bu sahteciliğin
yetkili aracı kurumlar tarafından gerekli özenin gösterilmemesi nedeniyle ortaya çıktığının be-
lirlenmesi halinde yetki belgesi iptal edilir.

(5) Başvuru sahipleri tarafından yetkili aracı kurumlara teslim edilen belgelerde sahte-
ciliğin yetkili aracı kurumlarca gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi durumunda yetki belgesi
iptal edilir ve suç duyurusunda bulunulur.
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(6) Yetki belgesinin askıya alınması ile askıya alınması gereken hallerin bildirilmemesi

durumlarının bir yıl içerisinde toplam üç kez gerçekleşmesi halinde yetki belgesi iptal edilir.

(7) 10 uncu madde kapsamındaki personele ilişkin olarak sunulan gerçeğe aykırı bilgi

ve belgelerin yetkili aracı kurumlarca gerekli özenin gösterilmemesi nedeniyle ortaya çıkması

halinde yetki belgesi iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyan verilmesinde iştiraki olan personel bir

daha yetkili aracı kurumlarda görev alamaz.

(8) Yetkili aracı kurumların talep etmesi halinde talep tarihinden itibaren üç ay içerisinde

yetki belgesi iptal edilir. 

(9) 20 nci maddenin birinci fıkrası ve 22 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hü-

kümlere aykırılığın tespit edilmesi halinde yetki belgesi iptal edilir.

(10) Yetki belgesi iptal edilen yetkili aracı kurumların anonim şirket olması durumunda

yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket olması durumunda temsil ve yönetimi hususlarında

sorumlu ortakları ile sorumlu müdürlerinin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olması

durumunda ise komandite ortağının bünyesinde bulunduğu şirketler yetki belgesinin iptal ta-

rihinden itibaren iki yıl süreyle yetki belgesi başvurusunda bulunamaz ve bu kişiler herhangi

bir yetkili aracı kurumda görev yapamaz.

(11) Yetki belgesinin iptal edilmesi halinde tamamlanmış başvuruya ilişkin hizmet be-

deli hariç olmak üzere tamamlanmamış başvurular için alınan hizmet bedeli başvuru sahibine

kanuni faizi ile birlikte yetkili aracı kurumlar tarafından iade edilir. Her hâlükârda yabancının

mağdur olmaması için Genel Müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.

Teminat bedelinin iadesi

MADDE 19 – (1) Yetkili aracı kurumlar ile başvuru sahipleri arasında yapılan sözleş-

melerden doğan tüm yükümlülüklerin yetkili aracı kurumlar tarafından yerine getirildiğinin

belgelendirilmesi şartıyla;

a) Askıya alma kararından sonra yapılan başvurular hariç yetki belgesi geçerlilik süresi

içerisinde yetkili aracı kurumların talebi doğrultusunda yetki belgesinin iptal edildiği tarihten,

b) Yetki belgesi uzatma başvurusu yapılmaması halinde yetki belgesi süresinin bitimin-

den,

c) Yetki belgesi uzatma başvurusunun olumsuz değerlendirilmesi hâlinde kararın tebliğ

tarihinden,

itibaren iki ay içerisinde teminat bedeli iade edilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlar haricinde yetki belgesinin iptal edilmesi duru-

munda alınan teminat Hazineye irat kaydedilir.

(3) Yetkili aracı kurumlarda çalışan personel hakkında bu Yönetmelik kapsamındaki iş

ve işlemlerle ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturma veya kovuşturmanın bulunması du-

rumunda soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar teminat bedeli iade edilmez.

Yetki belgesinin devir yasağı

MADDE 20 – (1) Yetki belgesi hiçbir suretle kiralanamaz ve devredilemez. 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gizlilik ilkesi 

MADDE 21 – (1) Yabancıların tüm bilgi ve belgelerinde gizlilik esastır. 

6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu personel, görevleri sırasında edindikleri

her tür bilgi, belge ve kişisel sırları görevleri sona ermiş olsa dahi yetkili kılınanlardan başkasına

açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamaz.

Hizmet bedeli

MADDE 22 – (1) Yetkili aracı kurumlar tarafından başvuru sahiplerinden KDV ve aynı

mahiyetteki vergiler hariç alınacak hizmet bedeli Bakan tarafından belirlenerek her yıl Ocak

ayında Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanır.

(2) Yetkili aracı kurumlar tarafından bu Yönetmelik kapsamında yürütülecek iş ve iş-

lemlerle ilgili olarak hizmet bedeli dışında başvuru sahiplerinden herhangi bir ücret veya men-

faat talep edilemez. 

(3) Başvuruların il veya ilçe göç idaresi müdürlüklerince olumsuz sonuçlandırılması

halinde başvuru sahipleri tarafından yetkili aracı kurumlardan hizmet bedelinin iadesi talep

edilemez.

(4) Bakanlık ile yetkili aracı kurumlar arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde ev-

rakları teslim edilen başvuru sahiplerinden alınan hizmet bedelinin KDV ve aynı mahiyetteki

vergiler hariç yüzde yirmisi, her ayın belirlenen gününde Bakanlıkça belirlenen hesaba yetkili

aracı kurumlar tarafından doğrudan yatırılır.

(5) Alınan hizmet bedeli payının genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir, özel

gelir olarak kaydedilen bu tutarlar karşılığının Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine özel ödenek

kaydedilmesine Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Tebligat

MADDE 23 – (1) Yetkili aracı kurumlara yapılacak tebligat işlemlerinde, yetkili aracı

kurumların 7 nci madde kapsamında beyan ettikleri KEP hesabı dikkate alınır. KEP hesabının

bulunmaması durumunda tebligat işlemleri 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu

hükümlerine göre yapılır.

(2) Yetkili aracı kurumlar tarafından başvuru sahiplerine yapılacak tebligat, başvuru sa-

hiplerinin beyan ettikleri KEP hesabına yapılabilir. KEP hesabının bulunmaması durumunda

tebligat işlemleri 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

İdari düzenleme yetkisi

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin idari düzenlemeler yapmaya

Bakanlık yetkilidir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yetkili aracı kurumlarda çalışan uzman personelin dil ye-

terliliğini gösteren belge, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa yetkilendi-

rilecek aracı kurum personeli için yetki belgesi verilmesinden itibaren altı ay içerisinde sunu-

labilir. 

(2) 15 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında belgelerin sistem üzerinden gönde-

rilme işlemine bu konuda gerekli sistemin kurulumu tamamlandıktan sonra geçilir.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin görevde yükselme ve unvan deği-
şikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

merkez ve taşra teşkilatında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
memurlar ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli
personel pozisyonunda görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği su-
retiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarname, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi
içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı hizmet gru-
bunda ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt hizmet grubunda gösterilen görev-
leri,

c) Birim: 399 sayılı KHK’nın 4 üncü maddesi uyarınca kadro ve pozisyonları belirlen-
miş, belirlenen kadro ve pozisyona dair görev yetki ve sorumlulukları tanımlanmış Kurum
merkez ve taşra teşkilatında belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan
teknik ve idari bölümleri,

ç) Genel Müdürlük: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü,
d) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,
e) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan hizmet grupları içinde belirtilen unvanları,
f) Görevde yükselme: 5 inci maddede belirtilen hizmet gruplarında sayılan unvanlardan,

hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki unvanlara yapılacak atamaları,
g) Görevde yükselme sınavı: 5 inci maddede belirtilen hizmet gruplarında sayılan un-

vanlar için, Sınav Kurulunca yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü sınavı,
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ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre-
leri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
ı) Kadro: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde

tanımlanan ve derecesi, sınıfı ve görev tanımı ile unvanı belirtilerek istihdam edilecek perso-
nelin niteliklerinin tanımlandığı Kurum organizasyon şemasındaki yeri,

i) Kurum: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teş-
kilatını,

j) Merkez teşkilatı: Kurumun merkez birimlerini,
k) Pozisyon: Sözleşmeli personelin Kurum organizasyon şemasında ve kadroların al-

tında görev yapacakları yeri,
l) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2 nci maddesinin (A) fıkrasında sa-
yılan işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapanları,

m) Sınav Kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak görevde yükselme sınavı ve
unvan değişikliği sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

n) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin
(c) bendinde tanımlanan, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile
çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

o) Sözlü sınav: Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacaklardan, ya-
zılı sınavda başarılı olanların katılacağı sınavı,

ö) Taşra teşkilatı: Kurum merkezi dışındaki birimleri,
p) Unvan değişikliği: En az orta öğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
r) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu kazanılan unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
s)Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi
içindeki görevleri,

ş)Yazılı sınav: Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadro ve pozis-
yonlara atanacaklar ile unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanacakların bilgilerini ölçmek
maksadıyla yapılan sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine
tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü, müdür,
2) Şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi.
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b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müşaviri.
c) Savunma hizmetleri grubu;
1) Sivil savunma uzmanı.
ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Uzman.
d) Teknik hizmetler grubu;
1) Başmühendis,
2) Teknik uzman.
e) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici.
f) İdari hizmetler grubu;
1) Memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, bilgisayar işletmeni,

veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.
g) Destek hizmetleri grubu;
1) Hizmetli.
(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:
a) Mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi, ekonomist, biyolog, avukat, programcı, tek-

niker, teknisyen, teknik ressam, hemşire, sağlık memuru.
Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda 657
sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen nitelikleri haiz olmak ve ayrıca
aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

a) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;
1) İşletme müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, daire başkanı ve üstü

görevlerde bulunulan kadrolarda görev yapmış olmak.
b) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;
1) Kurumda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline tabi İşletme

Müdür Yardımcısı, müdür, şube müdürü, sivil savunma uzmanı kadrolarında görev yapmış ol-
mak.

c) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;
1) İlgili yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına

ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki görevlere atanabilmek
için münhal kadro veya pozisyon bulunması kaydıyla;

a) Görev unvanları itibarıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde be-
lirtilen hizmet süresi şartlarını taşımak,

b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro ve pozisyon
için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, Kurumda en az bir yıl çalışmış ol-
mak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
şartları aranır.
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Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak
şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Teknik nitelikli şube müdürü ve müdür kadrosuna atanabilmek için;
1) Yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bu-

lunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Toplam en az on yıl hizmeti bulunmak,
3) Teknik uzman veya başmühendis unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl

görev yapmış olmak,
4) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili birimlere atanacaklar için iş güvenliği uzmanlığı bel-

gesine sahip olmak,
b) İdari nitelikli şube müdürü ve müdür kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Toplam en az on yıl hizmeti bulunmak,
3) Muhasebe ve mali işlerle ilgili birimlere atanacaklar hariç olmak üzere, uzman, şef,

avukat, programcı, biyolog, istatistikçi, çözümleyici veya kimyager unvanlarında ayrı ayrı veya
toplam en az iki yıl görev yapmış olmak,

4) Muhasebe ve mali işlerle ilgili birimlere atanacaklar için şef veya uzman unvanla-
rında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl görev yapmış olmak veya serbest muhasebeci mali
müşavir ruhsatını haiz olmak,

c) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Mühendis ve mimar pozisyonlarında olmak üzere ayrı ayrı veya toplam en az altı

yıllık hizmeti bulunmak,
ç) Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Sağlık memuru, hemşire, memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip me-

muru, bilgisayar işletmeni ve veznedar unvanlarında olmak üzere ayrı ayrı veya toplam en az
beş yıllık hizmeti bulunmak,

d) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) Teknik eğitim veren fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi pozisyonlarda,

ayrı ayrı veya toplam en az 6 yıl görev yapmış olmak,
e) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Memur, bilgisayar işletmeni, şef ve en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan

değişikliğine tabi pozisyonlarda ayrı ayrı veya toplam en az 6 yıl görev yapmış olmak,
3) Muhasebe Dairesi Başkanlığında uzman pozisyonuna atanabilmek için serbest mu-

hasebeci mali müşavirlik ruhsatını haiz olmak,
f) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2021 – Sayı : 31387



3) Şef, programcı, çözümleyici, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup
şefi unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,

g) Koruma ve güvenlik amiri ve koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek
için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak en az iki yıl çalışmak şartıyla 5 yıllık hizmet

süresine sahip olmak,
3) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde sayılan pozisyonlarda en az 5 yıl hiz-

meti bulunmak,
ğ) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Sistem programcısı pozisyonunda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,
3) En az bir programlama dili ile işletim sistemi bildiğini belgelemek,
h) Memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, koruma ve güvenlik

görevlisi, veznedar, şoför pozisyonlarına atanabilmek için;
1) En az orta öğretim mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için, ayrıca 10/6/2004 tarihli ve

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,
3) Şoför pozisyonuna atanabilmek için, ayrıca en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine

sahip olmak,
4) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde sayılan pozisyonlarda en az 4 yıl hiz-

meti bulunmak,
ı) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonlarına atanabil-

mek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) Memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, koruma ve güvenlik

görevlisi, veznedar pozisyonlarında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
3) Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası bulunmak veya kamu

kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar eğitim programını tamamlamış olmak ya da
örgün eğitim yoluyla en az iki dönem bilgisayar dersi aldığını belgelemek,

gerekir.
Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde
mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yö-
netmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki
başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak diğer şartlar unvan-
lar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi ve biyolog pozisyonlarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların mühendislik, mimarlık, istatistikçi,

kimyagerlik ve biyoloji bölümlerinden mezun olmak,
b) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık meslek teknik yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
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c) Teknisyen, teknik ressam, topograf pozisyonlarına atanabilmek için;
1) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından, denkliği Millî Eğitim

Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki veya teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından
veya bu okullara denk okullardan mezun olmak,

ç) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik okulların programcılık bölümlerinden mezun

olmak,
2) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,
d) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü me-

zunu olmak,
e) Sağlık memuru pozisyonuna atanabilmek için;
1) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
f) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;
1) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,
gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Ku-

rumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, Kurumca
uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya po-
zisyonlar, yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce duyurulur. Yapılacak duyuruda;

a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların birimi, unvanı, niteliği (teknik-idari) ve sa-
yısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,
c) Başvuru yeri ve şekli,
ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,
yer alır. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü

itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro
veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. İlan
edilen kadro veya pozisyonlarda ya da bunlarla aynı veya daha üst düzeydeki kadro veya po-
zisyonlarda ya da bunlarla aynı veya daha üst düzeydeki kadro veya pozisyonlarda halen görev
yapanlar ile sınavsız atanma hakkına sahip olanlar, bu kadro veya pozisyonlar için başvuruda
bulunamazlar.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(4) Diğer kurumların personeli ile adaylık veya deneme süresi içerisinde bulunanlar
başvuruda bulunamazlar.

(5) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuruda bulunanların gerekli
şartları taşıyıp taşımadığı Personel Dairesi Başkanlığınca incelenir, aranan şartları taşıyanlara
bu durum bildirilir. Başvurusu uygun görülen adaylara, sınav giriş belgesi verilir. Başvurusu
uygun görülmeyenlerin durumu birimine yazılı olarak ve gerekçesi ile bildirilir.
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Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, Kurum tarafından belirlenecek görev alanları ve atama

yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan-
lığı, Millî Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Görevde yük-
selme yazılı sınavı, Kurum tarafından da yapılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış
puan alanlar başarılı sayılırlar.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama ya-
pılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda, Kurumda
veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı
aranmaz.

(4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurumun kendi personeli
başvurabilir.

(5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri Sınav Ku-
rulu yürütür.

Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edi-

len kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı
puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle, ilan edilen boş

kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı,
yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve
24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hüküm-
lerine uygun biçimde ilgililere duyurulur.

(2) Başarı sıralamasında, puanın eşit olması durumunda sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen,

ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla
asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek
olarak belirlenebilir.
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Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma
MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre en geç bir ay içinde atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması
esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya
pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak mü-
teakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedek-
ler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılma-
yanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya
kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı
unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün
usul ve esaslara tabidir.

Sınav Kurulu
MADDE 15 – (1) Genel Müdürlükçe yapılacak veya yaptırılacak sınavlara ilişkin gö-

revde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan Sınav Ku-
rulu teşkil edilir.

(2) Sınav Kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında,
atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üye-
lerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde Kurum dışından kamu görevlileri arasından
kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Aynı usulle 5 yedek üye belirlenir.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim
hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya
üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
(6) Genel Müdürlük, gerekli görülmesi halinde taşra teşkilatında beş asil, beş yedek

üyeden müteşekkil sınav kurulu veya kurulları oluşturabilir.
(7) Kurulun sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Sınav Kurulunun görevleri
MADDE 16 – (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için belirlenecek

görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konu başlıklarını belirlemek.
b) Görevde yükselme yazılı sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği yazılı

sınavını yaptırmak, sözlü sınavları yapmak.
c) Sınav sonuçlarının duyurulmasını sağlamak.
ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak.
d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
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Sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 17 – (1) Yazılı sınav sonucu, yazılı sınavın yapıldığı tarihten itibaren 20 gün

içinde duyurulur. Sözlü sınav ise yazılı sınav sonucunun duyurulmasından itibaren 30 gün için-
de tamamlanır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının ortalamalarının alınması suretiyle tespit edi-
lecek olan nihai sonuçlar ise yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 2 ay içinde
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde Kurumun
sınav için oluşturduğu yazılım üzerinden duyurulur.

Sınav soru ve sonuçlarına itiraz
MADDE 18 – (1) İlgililer, sınav soru ve sonuçlarının duyurulmasından itibaren beşer

iş günü içerisinde sınav sorularına ve sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar on iş günü içerisinde
Sınav Kurulunca incelenip sonuçlandırılır ve birimine bildirilir.

Sınavın yürütülmesi
MADDE 19 – (1) Sınavların yaptırılması durumunda;
a) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel

hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.
b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin

diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Sınav giriş belgesi ile kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya kurum kimlik

kartı) olmayanlar yazılı sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan gün ve saatte başlar.
Sınavın geçersiz sayılması
MADDE 20 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kâğıtlarına belirtici

işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kâğıtları geçersiz
sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin
sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır
ve her ikisi hakkında da yasal işlem uygulanır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ne sebeple olursa olsun girme-
yenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar
MADDE 21 – (1) Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sı-

navlar sonucunda kazananlardan başvuruları sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 22 – (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler

ise müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır. Dava konusu olan sınavlara
ilişkin belgeler, dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilgili mevzuatı uyarınca atanmış

olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Görev grupları arasında geçişler ve sınavsız atama
MADDE 24 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde

yapılır:
a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği

ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar alt görevlere atanabilirler.
Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin kendi istekleri ile alt görevlere
atanmaları sınavsız yapılabilir.
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b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruplardan üst gruplara
geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce
bulunulan görevler ile bu görevler ile aynı düzeyde olan görevlere ve alt gruptaki görevlere bu
Yönetmelikle aranan toplam hizmet süresi ile öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olmak
şartlarını taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler il-
gili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, bu Yönetmelik kapsa-
mındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmak-
sızın öğrenimle ihraz ettikleri pozisyonlara atanabilirler.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-
nılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan
öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere
sınavsız atanabilirler.

d) Avukat unvanlı pozisyonlardan, hukuk müşaviri unvanlı kadrolara sınavsız, genel
hükümlere göre atama yapılabilir.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan atama
MADDE 25 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri
uygulanmaz.

Naklen atamalar
MADDE 26 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden naklen

atama talebinde bulunanların aynı veya daha alt görevlere, atanılacak kadro/pozisyon için ara-
nan toplam hizmet süresi ile öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olmak şartlarını taşımaları
kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanmaları mümkündür. Ancak görevde yükselme sı-
navına tabi olmayan kadro unvanlarına, 657 sayılı Kanunda belirtilen hükümlere göre atama
yapılır.

Engellilerin sınavı
MADDE 27 – (1) Genel Müdürlük gerekli şartları taşıyan engellilerin sınavlarının engel

durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun,

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yüksel-
me ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uy-
gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29 – (1) 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğitim şartı istisnası
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla

iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, 8 inci
maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ge-

nel Müdürü yürütür.
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK VE SAHNE

SANATLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik

ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Müzik ve sahne sanatlarının bütün tür ve dalları ile çalışma alanlarını kapsayacak

şekilde araştırma, geliştirme, uygulama çalışmaları gerçekleştirmek.
b) Üniversitenin mevcut alt yapısı ile Türkiye’nin bilimsel, sanatsal ve teknolojik alt

yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak.
c) Ulusal ve uluslararası alanda müzik ve sahne sanatları ile yayıncılığı konularında iş

birliği yapmak, bilgi ve hizmet üretmek, müzik ve sahne sanatları alanlarında eğitim-öğretimine
katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bütün tür ve dalları itibarıyla müzik ve sahne sanatları ile yayıncılığın ulusal ve ulus-

lararası düzeyde geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırma, çalışma ve uygulamaların yapıl-
masını sağlamak; bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerini planlamak, düzenlemek,
yönlendirmek, katılmak ve desteklemek.

b) Üniversitenin tüm fakülte ve bölümleri ile müzik ve sahne sanatları ile yayıncılığın
geliştirilmesine yönelik ortak projeler oluşturmak ve planlamak; talep edildiğinde fakülte ve
bölümlerin ilgili alanlarına ilişkili projelerine katkıda bulunmak.
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c) Üniversitenin ve Merkezin amacı doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesine
yönelik yurt içi ve dışındaki benzer kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak bilimsel-sanatsal proje
ve çalışmalar için gerekli girişimlerde bulunmak.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kongre, resital, kon-
ser, yarışma, kurs, sergi ve benzeri çalışmaları düzenlemek.

d) Müzik ve sahne sanatlarına ilişkin bilgilerin öğrenilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştı-
rılması amacıyla, geniş kitlelerin katılımına açık bilimsel-sanatsal çalışmalar düzenlemek, dü-
zenlenen çalışmalara katılmak; görsel-işitsel, süreli-süresiz yayınlar yapmak veya yapılmasına
destek olmak.

e) Müzik ve sahne sanatları kültürü ile ilgili müzik kitaplığı, nota koleksiyonu, basma-
yazma müzik belgeleri, fotoğraf, afiş, broşür, taş plak, LP, CD, kaset, bant, DVD, VCD, vi-
deobandı, film, ses kayıt ve yansıtma cihazları ve benzeri yazılı-sesli-görsel dokümanın yer
aldığı müzik belgeliği; müziğe ve müzikçilere ilişkin her türlü obje, kişisel eşya ve benzeri ko-
leksiyon ve müze malzemesi ile çalgı birikimleri oluşturmak, bu birikimleri araştırmacılara ve
eğitim hizmetine sunmak, müzik araştırmaları ile eğitimini en geniş anlamda desteklemek. 

f) Türk ve Dünya müzikleri ses arşivi oluşturmak ve toplanacak ses kayıtlarının günü-
müz teknolojisi ile yeniden kayıt edilmesini sağlamak.

g) Müzik kitaplığı, nota koleksiyonu, basma-yazma müzik belgeleri, fotoğraf, afiş, bro-
şür, taş plak, LP, CD, kaset, bant, DVD, VCD, videobandı, film, ses kayıt ve yansıtma cihazları
ve benzeri yazılı-sesli-görsel dokümanın yer aldığı müzik belgeliği; müziğe ve müzikçilere
ilişkin her türlü obje, kişisel eşya ve benzeri koleksiyonların yer alacağı müze oluşturmak.

ğ) Müzik ve sahne sanatları alanlarına ilişkin çalışmalarda danışmanlık ve bilirkişilik
yapmak, müzik alanındaki çalışmaları ve eğitimi destekleme yönünde başarılı araştırmacı, uy-
gulamacı ve öğrencilere burslar, ödüller vermek ve verilmesini teşvik etmek.

h) Merkez bünyesinde kurulacak olan ulusal ve uluslararası oda müziği, orkestra, koro
gibi müzik toplulukları ile düzenli olarak konser ve etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl

için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör
tarafından görevden alınabilir. Müdür görevde bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil bı-
rakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumun-
da Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan
görevden ayrılması durumunda, ayrılan Müdürün süresini doldurmak üzere aynı usulle yeni
bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim,

araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını
aldıktan sonra uygulamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
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ç) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.
e) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporunu hazırlayıp bir son-

raki yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Yönetim Kurulunun Danışma Kuruluna sunacağı raporları hazırlamak.
g) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
Müdür Yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Merkezde görevli öğretim elemanlarından bir

kişi üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı;
Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür. Müdürün olmadığı zamanlarda
Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önereceği,

Merkezde görevli altı aday arasından Rektörün onayı ile görevlendirilen üç öğretim elemanın-
dan oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan
veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görev-
lendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Danışma Kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağlamak.
c) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak.
ç) Eğitim programları sonunda katılanlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde veri-

lecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirleyerek Rek-
törlüğe sunmak.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, en geç üç ayda bir toplanır.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri hâlinde konu ile ilgili
kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden ve/veya konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur. Üye
sayısı en fazla elli kişidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez topla-
narak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini
bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üni-

versitesi Rektörü yürütür.
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Antalya AKEV Üniversitesinden:
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya AKEV Üniversitesinde yürütülen

ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Antalya AKEV Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yük-

sekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde yürütülen her türlü eğitim-öğretim ve sınavlara
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş-
kilatı Kanununun ek 162 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik birim: Antalya AKEV Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yük-

sekokullarını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Çift anadal programı: Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin, Üni-

versitenin iki diploma programından eşzamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini
sağlayan programı,

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve Üniversite ile ilgili sorunlarıyla ilgilen-
mek üzere bölüm/program başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Değişim programları: Yurt içindeki/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla pro-
tokol çerçevesinde yürütülen programları,

e) Dekan: Antalya AKEV Üniversitesi fakülte dekanlarını,
f) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,
g) DNO: Yarıyıl/yıl not ortalamasını,
ğ) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu: Antalya AKEV Üniversi-

tesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,
h) GNO: Genel Not Ortalamasını,
ı) Mutlak sistem: Başarı notunun ölçme ve değerlendirme öncesi mutlak ölçüte göre

belirlendiği sistemi,
i) Müdür: Antalya AKEV Üniversitesi yüksekokul ve meslek yüksekokulları müdürle-

rini,
j) Mütevelli Heyet: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
k) Mütevelli Heyet Başkanı: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
l) Öğrenim süresi: İlgili mevzuat ve bu Yönetmelikte belirtilen eğitim sürelerini,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
n) Program: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde eğitim verilen

programları,
o) Program başkanı: Bölüm veya bağımsız akademik programların başkanlarını,
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ö) Rektör: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörünü,
p) Senato: Antalya AKEV Üniversitesi Senatosunu,
r) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Lan-

guage Sınavını,
s) Üniversite: Antalya AKEV Üniversitesini,  
ş) Yandal programı: Üniversitede bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen

koşulları taşıması kaydıyla Üniversite içinde ayrı bir ön lisans veya lisans programı kapsamına
girmeyen, diploma programı yerine geçmeyen ve belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin
başarılması karşılığında sertifika verilen programı,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Eğitim-öğretimin kapsamı
MADDE 5 – (1) Üniversitede ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi, ilgili mevzuatta be-

lirlenen esaslar ve süreler çerçevesinde yapılır.
(2) Üniversitede başka bir eğitim-öğretim dilinde yapılmasında zorunluluk olan prog-

ramlar veya dersler, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Öğrenci kontenjanları, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 18 inci maddesi uyarınca,
Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve YÖK tarafından onaylanır.

(2) Ön lisans ve lisans programlarına;
a) ÖSYM’nin yerleştirme sistemiyle veya DGS ile Üniversitede bir programa yerleşti-

rilen öğrenciler, ön kayıt ile öğrenci alınan bölümlere öğrenci seçme sınavından YÖK tarafın-
dan belirlenen puanların üzerinde puan alan ve ön kayıt sonrası girdikleri Üniversite yetenek
sınavlarında başarılı olan öğrenciler, 

b) YÖK kararlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kabul edilen yabancı uyruklu
öğrenciler,

c) Üniversite tarafından yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler,
ç) İkili anlaşmalar veya başka nedenlerle YÖK tarafından Üniversiteye yerleştirilen öğ-

renciler,
d) Sınavsız öğrenci kabul edilen programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler, 
kesin kayıt yaptırabilirler ve tam zamanlı öğrenci olarak öğrenimlerine devam ederler. 
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 7 – (1) Öğrenim (program) süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç lisans prog-

ramları için dört yıl (sekiz yarıyıl), ön lisans programları için iki yıl (dört yarıyıl)’dır.
(2) Azami eğitim-öğretim süresi, lisans programları için yedi yıl (on dört yarıyıl), ön

lisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl)’dır.
(3) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar program süresine ve azami eğitim-

öğretim süresine dâhil değildir.
(4) Öğrencilerin lisans veya ön lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren

kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program
süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(5) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.
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Lisans programı
MADDE 8 – (1) Bir lisans programı ilgili bölümler tarafından hazırlanır, ilgili fakülte

kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.
(2) Bir lisans programının müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj

ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından olu-
şur.

(3) Bir programın adı ve eğitim-öğretim süresine ilişkin değişiklikler ilgili bölüm tara-
fından hazırlanır, ilgili fakülte kurulunun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Bir programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak
ilkeleri ilgili bölümler tarafından hazırlanır; ilgili fakülte kurulu tarafından karara bağlanır ve
Senato onayı ile kesinleşir.

Ön lisans programı
MADDE 9 – (1) Bir ön lisans programı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından

hazırlanır, ilgili yüksekokul kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.
(2) Bir ön lisans programının müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,

staj ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından
oluşur.

(3) Bir programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak
ilkeleri ilgili bölümler tarafından hazırlanır; Yüksekokul Kurulu tarafından karara bağlanır ve
Senato onayı ile kesinleşir.

Çift anadal lisans veya yandal programı
MADDE 10 – (1) Bir lisans programında başarılı olan öğrencilere ikinci bir lisans prog-

ramına da devam hakkı verilebilir.
(2) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eş-

değer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki diploma programları arasında
yapılacak yatay geçiş işlemleri ve çift anadal-yandal programları ile ilgili hususlar 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 Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından be-
lirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulü ve intibakları
MADDE 11 – (1) Üniversite dışından yatay geçişte adayların başvuruları, her yarıyıl

başında ve dersler başlamadan önce ilgili kurullarca incelenir, Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre karara bağlanır
ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşir. Öğrencinin öğrenim süresi hesaplanırken, daha önceki eği-
tim gördüğü yükseköğretim kurumundaki programda geçirdiği süreler de hesaba katılır. Toplam
azami öğrenim süresi, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi kapsamında belirlenir.

(2) Üniversite içinden yatay geçiş bir fakülte veya meslek yüksekokulunun kendi bün-
yesindeki veya Üniversite içinde yer alan diğer fakülte veya meslek yüksekokulunun bünye-
sindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen
kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapılabilir.

(3) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kon-
tenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl
dâhil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci
kontenjanının yıllık yüzde on beşini geçmeyecek biçimde dönemlere bölünerek ilgili yönetim
kurulları tarafından karara bağlanır. 
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(4) Bir programda burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay
geçiş yaptıklarında burslarının devamı hususundaki esaslar her yıl Mütevelli Heyet tarafından
belirlenerek ilan edilir.

(5) Merkezi yerleştirme puanı ile yapılan yatay geçiş kontenjanları her yarıyılda
YÖK’ün ilgili mevzuatı kapsamında belirlenerek ilan edilir.

(6) Dikey geçiş yolu ile meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans
programlarına göre kabulü; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğreni-
mine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Misafir ve özel öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Misafir öğrenciler, herhangi bir üniversitenin eğitim-öğretim prog-

ramlarından birine kayıtlı olmadıkları halde kendilerine yalnız bazı derslere katılma izni verilen
kişilerdir. Misafir öğrencilerin kabulü ve alacağı dersler, ilgili akademik bölüm/programın öne-
risi ve ilgili dekanlık/müdürlüğün onayı ile yapılır. Misafir öğrenciler derslere devam dışında
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak kayıt oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları
gösteren bir belge kendilerine verilir. Misafir öğrencilerden Üniversiteye 6 ncı madde hüküm-
lerine göre kesin kayıt yaptıranların aldıkları ve başarmış oldukları derslerden uygun görülenler
için Üniversite programları arasındaki yatay geçiş ders muafiyeti gibi işlem uygulanır.

(2) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumunda ön lisans veya
lisans düzeyinde öğretim gören öğrenciler Üniversiteye tam zamanlı özel öğrenci olarak ders
almak için başvurabilirler. Başvurular, ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirilir ve
başvurulan akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır. Özel öğrencilere, aldıkları
dersler ve başarı notlarını belirten bir belge verilir.

(3) Bu öğrencilerin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
İlk kayıt işlemleri
MADDE 13 – (1) Üniversiteye kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri uygun

görülen usullerle, Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır. Öğrenci ada-
yından kayıt sırasında, kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı bir
örneği alınır.

(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanlar Üniversiteye kayıt yaptıramazlar. Yanlış
beyan ve sahte belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları ve bu kayıt
nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(3) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler, kayıt
haklarını kaybederler. Süresi içerisinde kayıt yaptıramayanların mazeretlerinin kabulüne ve
kayıtlarının yapılıp yapılamayacağına Rektörlük tarafından karar verilir.

(4) Kayıt tarihinden sonra YÖK tarafından kendisine kayıt hakkı verilenlerin kayıtları,
bu maddede açıklanan koşullarda yapılır.

(5) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye ilgili bölüm/program başkanlığı tara-
fından bir akademik danışman atanır. Danışmanların çalışma esasları Senato tarafından belir-
lenir.

Ücretler
MADDE 14 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Eğitim-öğretim ücreti bir akademik

yıl için alınır. Yaz okulu ve diğer eğitim-öğretim faaliyetleri yıllık ücretin dışında ayrıca ücret-
lendirilir.

(2) Ücretler her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Öğrenim ücretini ödemeyen
öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez ve öğrenci işleri sistemi, öğrenciye mesaj dışındaki
tüm işlemler için kapatılır. Kayıt yenilemeyen öğrenciye yükümlülüklerini yerine getirinceye
kadar, öğrencilikle ilgili hiçbir belge ve evrak verilmez.
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(3) Misafir öğrenciler, özel öğrenciler ve 7 nci maddede belirtilen azami öğrenim süre-
lerini tamamlamış olan öğrenciler, aldıkları ders sayısı ve kredi/saat esas alınarak Mütevelli
Heyet tarafından onaylanan esaslara göre ücret öderler.

(4) Yıllık öğrenim ücretlerinin ödeme planı ve tarihleri, her akademik yıl için ilan edilir.
Öğrencilerin kayıt yenileyebilmeleri için kayıt yenileme tarihleri içerisinde mali sorumluluk-
larını yerine getirmeleri gerekir. Mali sorumluluğunu yerine getirmeyen öğrencinin kayıt ye-
nilemesi mümkün değildir. Ücretleri taksitlendirilmiş öğrencilerin taksitlerini ödeme planı içe-
risinde ödemeleri gerekir. Taksitlerini aksatan ve aksayan ödemeleri için yeni bir ödeme planını
onaylatmamış olan öğrencilere, derslere devam ve sınavlara katılma hakkı verilmez.

(5) Mütevelli Heyetinin kararıyla programlara burslu öğrenci kabul edilebilir.
(6) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen tam burslu öğrenciler kendilerine tanı-

nan öğrenim süresi içerisinde eğitim-öğretim ücreti ödemezler. Kısmi burslu olarak yerleştirilen
öğrenciler, yerleştirildikleri yılda kendilerine tanınan burs oranı dışında kalan öğrenim ücret-
lerini, her yıl eğitim-öğretim ücreti olarak öderler. Kısmi burslu öğrencilerin bursları kendilerine
tanınan eğitim-öğretim süresince devam eder. Eğitimlerini öğrenim süresi içinde tamamlaya-
mayan öğrencilerin Üniversiteye giriş burslarının azami öğrenim süresi için devam edip etme-
yeceği durumu Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Öğrenim süresi sonunda bursu kesilen
öğrenciler, burs kesim tarihinden sonraki eğitim-öğretim ücretini Mütevelli Heyet tarafından
belirlenen tutarı ödemekle yükümlüdürler. ÖSYM ve diğer burslar, yurt içi eğitim-öğretim için
olup yurt dışı gibi özel eğitim-öğretim koşullarını içermez.

(7) Üniversite tarafından öğrencilere verilen başarı bursu, öğrencinin başarı koşulları
devam ettiği müddetçe verilir ve başarı değerlendirmesi her akademik yıl sonu yapılır. Başarı
burslarıyla ilgili koşullar, Mütevelli Heyetçe belirlenir. Başarı kriterlerinin değiştirilmesi ha-
linde başarı bursu kazanmış öğrenciler, sonraki dönemler için bir hak iddia edemezler.

(8) Burslu ve burssuz öğrencilerin, çift anadal, yandal ve yaz okulu için ödeyecekleri
öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyetin kararıyla belirlenir.

(9) Normal öğrenim sürelerini tamamlamış ve mezuniyetleri için her yıl en çok 12 kre-
dilik dersleri kalmış ön lisans ve lisans öğrencileri normal öğrenim ücretini öderler. Her bir
kredi için öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyet kararıyla belirlenir. Bu
ücretler her yıl akademik yıl başında ilan edilir.

(10) Kredi başına ücret ödeme durumunda olan öğrenciler için staj hariç diğer kredisiz
dersler için bir kredi/saat ücreti alınır. İlgili yönetmelik kapsamındaki burslar Üniversitenin
burs yönergesi ile birlikte değerlendirilir.

(11) Eğitimlerini öğrenim süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteye Gi-
riş Burslarının azami öğrenim süresi için devam edip etmeyeceği durumu Mütevelli Heyet ta-
rafından belirlenir.

Ders kayıt işlemleri
MADDE 15 – (1) Üniversitenin herhangi bir eğitim-öğretim programına kabul edilen

öğrencilerin, ders kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli mali sorumluluklarının yerine getiril-
miş olması gerekir.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 16 – (1) Lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki

gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli
dersler ise sayısı ve türü müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan ders-
lerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara
sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler
ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte kurulu tarafından kararlaştırılır.
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(3) Bir dersin alınabilmesi için aşağıda belirtilen ön koşul ve eş koşul dersleri belirle-
nebilir:

a) Bir dersin alınabilmesi için daha önce en az bir kez DD veya S notu alınmış olması
gereken derse, o dersin ön koşul dersi denir.

b) Bir dersin alınabilmesi için o dersle aynı dönem birlikte alınması gereken derse eş
koşul dersi denir. Eş koşul dersinden daha önce bir harf notu alındıysa (NA, W notları hariç),
eş koşul sağlanmış sayılır.

(4) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dışında ilgili bölüm baş-
kanlığı tarafından ek koşullar da belirlenebilir.

(5) Herhangi bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması duru-
munda ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.

(6) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile labora-
tuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının top-
lamından oluşur.

(7) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere
kredi değeri verilmez.

Ders yükü
MADDE 17 – (1) Bir programın normal ders yükü, o programın müfredatında en fazla

sayıda kredili dersin yer aldığı yarıyıldaki kredili ders sayısıdır.
Lisans programında ders sayımı
MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders-

lerin kayıtlı olduğu programa sayım işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili
fakülte yönetim kurulu tarafından yapılır.

(2) Ders sayımı işlemleri güncel müfredata göre yapılır.
(3) Ders sayımı işlemlerinde CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış ders-

lerden hangilerinin programa sayılacağı belirlenir.
(4) Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul

edilen yarıyıllar hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla
karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü kullanılır.

(5) Ders sayımı işlemlerine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Ön lisans programına ders sayımı
MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders-

lerin kayıtlı olduğu programa sayım işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine meslek
yüksekokulu yönetim kurulu tarafından yapılır.

(2) Ders sayımı işlemleri güncel müfredata göre yapılır.
(3) Ders sayımı işlemlerinde CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış ders-

lerden hangilerinin programa sayılacağı belirlenir.
(4) Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul

edilen yarıyıllar hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla
karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü kullanılır.

(5) Ders sayımı işlemlerine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yarıyıl/yıl kayıt yenilenmesi
MADDE 20 – (1) Her yarıyıl/yıl başında öğrencilerin ders kayıtlarını yaptırmaları, ya-

rıyıl/yıl kayıt yenilemesi olarak adlandırılır. Burssuz, tam burslu ve kısmi burslu öğrenciler,
Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 7 nci maddede belirtilen azami öğretim
süresini doldurana kadar her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler içinde
yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi yaptırmak zorundadırlar. Kaydının yenilenmesi öğrencinin sorum-
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luluğundadır. Kaydını yenilemeyen ve kayıt dondurma işlemi yapmayan tüm öğrenciler, ka-
yıtsız oldukları süre içinde askerlik tecili, öğrenci kimliği alma gibi öğrencilik haklarından hiç-
bir şekilde yararlanamazlar. Akademik takvimde ilan edilen normal kayıt süresinde kayıt ye-
nilememiş ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmemiş olan öğrenciler, öğrenim
ücretlerini ödemiş olsalar dahi öğrenci işleri sisteminden de yararlanamazlar.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, 28, 37, 42 ve 44 üncü maddelere
göre kayıt oldukları dersleri ekle-sil dönemi sonuna kadar kesinleştirip onaylamak zorunda-
dırlar. Ders kayıtları sırasında öğrenciler akademik danışmanlarından destek alabilirler.

(3) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmış öğrenciler, haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle
kayıt yenilemeden, 22 nci maddede belirtilen süreler için kayıt dondurma talebinde bulunabilir.
Öğrencinin talebi kayıtlı bulunduğu akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) Kayıt yenilemeyen öğrenciler, 22 nci madde hükümlerine göre dönem ücretinin
yüzde yirmi beşini ödeyerek kayıt dondurma haklarından yararlanabilirler. Kayıt dondurma is-
teği kabul edilen öğrenciler için kayıt dondurulan süre, azami öğretim süresinden sayılmaz.
Kayıt dondurmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler için kayıtsız geçirilen süre, azami öğretim
süresinden sayılır ve bu öğrenciler kaydını yenilemedikleri yarıyıl/yıllara ait öğrenim ücretle-
rinin yüzde yirmi beşini ödemeden yeni ders kaydı yaptıramazlar.

(5) Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler için bu yükümlülüklerini yerine
getirinceye kadar öğrencilik haklarına ilişkin hiçbir işlem yapılamaz.

(6) Haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, öğretim
yarıyıl/yılının başlangıcından itibaren dördüncü haftanın sonuna kadar kayıt yenilemesi yaptı-
rabilirler. Bu tarihten sonra hiçbir nedenle yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi yapılmaz.

(7) Öğrenci İşleri Sistemi veya öğrenci tarafından ataması yapılan derslerin sorumlu-
luğu, öğrencinin derslere devam edip etmemesine bakılmaksızın öğrenciye aittir. Kısmi burslu
ve burssuz öğrenciler bu döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getirmek mecburiyetinde-
dir.

Kayıt sildirme
MADDE 21 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler veya mevzuata uygun yetki ver-

dikleri kişiler, Üniversiteden kayıt sildirmek üzere yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkan-
lığına başvururlar. Öğrencinin kayıt sildirme müracaatı, danışmanının ve bölüm başkanının
görüşü alındıktan sonra, ilgili birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, kayıt sildirme müracaatının yapıldığı yarıyıl/yıl-
dan önceki tüm mali sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar.

(3) Ders kaydı yaptırmış olan öğrenciler, dersten çekilme süresinden sonra yapılan kayıt
sildirme müracaatlarında, devam etmekte oldukları yarıyıl/yıl ücretinin tamamını ödemek zo-
rundadırlar. Ders kaydı yaptırmamış veya kayıt dondurmuş öğrenciler, 20 nci madde hüküm-
lerine göre ücret öderler.

(4) Kayıt ücretinin yatırıldığı hafta sonrasında yatay geçiş, dikey geçiş gibi her ne se-
beple olursa olsun ekle/bırak haftasının sonuna kadar kayıt sildirenler dönem ücretinin yüzde
yirmi beşini ödemek zorundadır. Ekle/bırak sonrası kayıt sildirmelerde dönem ücretinin tamamı
ödenir.

Kayıt dondurma
MADDE 22 – (1) Haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler, kayıt dondurmak için

mazeretlerini belgelemek koşuluyla en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına başvururlar. Öğrencinin kayıt dondurma müracaatı, danışmanının ve bölüm
başkanının görüşü alındıktan sonra, ilgili birimin yönetim kurulunca karara bağlanır. Öğrenci-
nin daha önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle, 29 uncu maddede belirtilen devamsızlık
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sınırları aşılmış veya aşılacak ise mazeretinin ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 15 gün
içinde başvurmak şartıyla yarıyıl içinde de kayıt dondurma izni verilebilir. İlgili kurulca olumlu
karara bağlanarak kayıt dondurma işlemi kabul görmesi halinde 20 nci maddede belirlendiği
üzere öğrenim ücretinin yüzde yirmi beşini ödemekle yükümlüdür.

(2) Öğrenciler bir defada en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilirler. Azami öğrencilik sü-
resince, ön lisans öğrencilerine üç yarıyıl, dört yıllık veya üstü programlarda okuyanlara dört
yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilebilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla
bu süreler uzatılabilir. Yabancı dil hazırlık veya destek sınıfı öğrencileri en çok iki yarıyıl kayıt
dondurabilir ve bu hakkı bir defa kullanabilirler. Kayıt dondurularak geçirilen süreler azami
öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Hastalık, askerlik ve gerekçesi belgelenmiş zorunlu sebepler dışındaki kayıt don-
durma istekleri, en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde yapılmalıdır.

(4) Öğrenci, kayıt dondurmuş olduğu sürede başka bir kurumdan almış olduğu dersleri,
Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez.

(5) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyeti olan ve 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümleri uyarınca uzaklaştırma cezası alan öğrenciler kayıt donduramaz. Takipsizlik
veya beraat kararıyla sona eren tutukluluk süresi, öğrencilerin azami öğrenim süresinden sa-
yılmaz.

Dersten çekilme
MADDE 23 – (1) Dersten çekilme 35 inci maddede belirtilen kurallara göre yapılır.

Öğrenciler, dersten çekilmek için onay almak üzere kendi akademik biriminin bölüm veya
program başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Öğrencilerin dilekçeleri ilgili birimlerce so-
nuçlandırılır ve beş iş günü içerisinde ilgili dekanlık/müdürlük tarafından Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına iletilir.

(2) Bir dersten çekilen öğrencinin not belgesine, bu dersten çekilme anlamına gelen W
harfi işlenir. Bu dersin kredisi, not ortalama hesaplamalarına katılmaz.

(3) Bir öğrenci, takip etmekte olduğu her programdan her yarıyıl/yıl bir dersten çeki-
lebilir. Dersten çekilme sonucunda bir yarıyıl/yılda öğrencinin kayıtlı olduğu ders sayısı ikinin
altına düşemez. Öğrenci, öğrenim süresince ön lisans programlarında en çok 4, lisans prog-
ramlarında en çok 8 dersten çekilebilir.

Eğitim-öğretim dili ve yabancı dil yeterliği ile ilgili esaslar
MADDE 24 – (1) Üniversitede başka bir dilde eğitim-öğretim yapılmasında zorunluluk

olan programlar veya dersler, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
(2) Öğretim dili İngilizce olan ön lisans veya lisans programlarına kabul edilen öğren-

cilerin İngilizce dil yeterlikleri, programın yabancı dil okutmanları tarafından yapılan İngilizce
yeterlik sınavı ile tespit edilir.

(3) Orta öğretimini, anadili veya resmî dili İngilizce olan bir ülkede İngilizce ile öğretim
yapan kurumlarda tamamlamış olanlarla, uluslararası nitelikteki TOEFL veya ÖSYM tarafından
eşdeğerlikleri kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına katılan öğrencilerin
İngilizce yeterlik düzeylerinde aranan şartlar ile Yabancı Dil Düzey Belirleme ve Yeterlik Sı-
navına girip girmeyecekleri Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan ön lisans veya lisans programlarına kabul edilen uluslararası
öğrencilerin Türkçe dil yeterlikleri, Senato tarafından belirlenen kriterlere göre yapılan sınav
ile tespit edilir.

(5) İngilizce veya Türkçe yeterlik sınavında başarılı olamayanlar hazırlık sınıfına alı-
nırlar. Öğrencilerin hangi düzeyde eğitim görecekleri, ilgili birim tarafından gerçekleştirilen
seviye tespit sınavıyla belirlenir. Diğer üniversitelerin ilgili merkezlerinden alınan yeterlik bel-
geleri de kabul edilir.
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(6) İlk akademik yıl sonunda yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler dil eğitiminde
ikinci yıl tekrar hazırlık sınıfına alınırlar.

(7) Hazırlık sınıfında iki yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin kayıtlı olduğu prog-
ramdan ilişiği kesilir.

(8) Üniversite hazırlık programlarından alınan yeterlik belgesinin geçerlik süresi iki
yıldır. Üniversitedeki öğretimlerine devam etmeden bu süreyi aşan ve tekrar öğrenimlerine de-
vam etmek isteyenlerden, dil yeterlik belgesi istenir.

(9) İngilizce’den ve Türkçe’den başka bir dilde öğretim yapan programlarda dil yeter-
liğinin istenip istenmeyeceğine Senato tarafından karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Yarıyıl/Yıl Süresi ve Akademik Takvim

Akademik takvim
MADDE 25 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az 70 iş günü ders ve bunu takip eden

yarıyıl sonu sınavları süresinden oluşan iki yarıyıllık veya en az 140 iş günü ders ve bunu takip
eden yıl sonu sınavları süresinden oluşan bir yıllık öğretim süresidir. Ön lisans ve lisans dersleri
yarıyıl/yıl esasına göre düzenlenir ve bir ders saati 45 dakikadan az planlanamaz.

(2) Senatonun kararıyla, 70 iş gününe karşılık gelecek ders saatinden az olmamak üzere,
ders programlarının Fakülte/Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen zaman dilimi ve ders
saatleri doğrultusunda ayrıca bir yaz dönemi planlanabilir. Yaz dönemi öğrenim ücretleri, güz
ve bahar öğrenim ücretlerinin dışında olup, Mütevelli Heyetçe belirlenir.

(3) Staj, uygulama ve proje gibi çalışmalar akademik birimlerin programlarında belirtilir
ve bu çalışmalar akademik birim veya kurulların belirleyeceği esaslara göre yürütülür.

(4) Her akademik yıl için geçerli olacak akademik takvim, Senato tarafından belirlenir
ve Rektörlükçe ilan edilir. Zorunlu durumlarda Senato, akademik takvimde değişiklik yapabi-
lir.

Normal öğrenim süresi ve azami öğrenim süresi
MADDE 26 – (1) Üniversitede normal öğrenim süresi; ön lisans programlarında iki,

lisans programlarında dört akademik yıldır. Tam zamanlı öğrenci statüsünde azami öğrenim
süreleri; ön lisans programlarında dört (sekiz yarıyıl), dört yıllık lisans programlarında yedi
(on dört yarıyıl), akademik yıldır. Yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süre, bu sürelere
dâhil değildir. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Yukarıdaki öğrenim süreleri tam zamanlı
öğrenciler için geçerlidir.

(2) Üniversiteye yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki prog-
ramlarında geçirdikleri süre öğrenim sürelerine dâhil edilir.

(3) Karşılıklı anlaşma, Erasmus, Farabi ve benzer değişim programlarıyla başka bir ku-
ruma gönderilen öğrencilerin geçirdikleri süreler, azami öğrenim süresinden sayılır ve ders
veya AKTS kredileri, bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek uy-
gunsa aynen transfer edilebilir.

(4) Kayıtlı olduğu eğitim programlarından azami süresi sonunda mezun olamayanlara
44 üncü madde hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Sınavlar ve Değerlendirmelerle İlgili Esaslar 

Öğretim programları
MADDE 27 – (1) Bir ön lisans veya lisans öğretim programının dersleri, bu derslerin

içerikleri, kredi/saat ve AKTS kredileri, programın mezuniyet koşulları, ilgili bölüm/program
başkanlığınca hazırlanır ve ilgili akademik kurullara önerilir. Ön lisans veya lisans öğretim
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programları, ilgili akademik kurullarca kabul edildikten sonra Senatonun onayıyla kesinleşir.
Bir öğretim programında yer alan derslerin yürütülmesine ilişkin hususlar ilgili birimlerin aka-
demik kurullarınca karara bağlanır. Ön lisans veya lisans öğretim programlarında yer alan ders-
ler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Bir öğretim programında yer alan zorunlu
alınması gereken dersler, seçmeli ders yükümlülükleri ve alınabilecek seçmeli dersler prog-
ramlarda belirtilir.

(2) Öğrenciler, öğretim programlarında belirtilen derslerin dışında, ilgileri doğrultu-
sunda dersler de alabilirler. Bu dersler öğrencinin not belgesinde aldığı başarı notuyla birlikte
gösterilir, bu derslerden alınan başarı notları not ortalamalarına katılmaz ve mezuniyet koşulları
açısından değerlendirmeye alınmazlar. Bu dersler not belgesinde NI olarak gösterilir ve prog-
ramda belirtilen başka bir dersin yerine sayılamazlar.

Derslerin kredi/saat ve AKTS kredi yükleri
MADDE 28 – (1) Bir dersin yükü, kredi/saat yükü ve AKTS kredi yükü olmak üzere

iki şekilde tanımlanır. Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama
saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından,
dersin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan ve öğretim programının her yarıyılı için 30
AKTS olarak önerilen bir değerdir. Haftalık, bir saat teorik ders bir kredi, bir saat uygulama
veya laboratuvar da 0,5 kredidir. Bir AKTS kredi yükü, yaklaşık olarak öğrencinin bir yarıyılda
25 veya 30 saatlik çalışmasına karşılık gelir. Atölye, stüdyo, saha uygulaması ve staj gibi diğer
öğretim faaliyetlerinin kredi yükü ve AKTS kredi yükü, ilgili kurulların teklifi ile Senato tara-
fından belirlenir. Bir dersin teorik kısmı dışındaki tüm faaliyetlerin kredi/saat yükü dördü ge-
çemez.

(2) Öğrencilerin bir yarıyıl/yılda alabileceği normal yarıyıl/yıl ders yükü, ilgili akade-
mik kurullarınca teklif edilerek Senato tarafından karara bağlanır. Kredisiz dersler yarıyıl/yıl
ders yüküne dâhil edilmez. Bölümünün eğitim-öğretim programında olmayan sertifika ve ben-
zeri derslerin ders yükleri öğrencinin yarıyıl/yıl ders yükünden sayılmaz. Sertifika ve benzeri
programlardan alınan dersler lisans/ön lisans, yandal ve çift anadal programlarına transfer edil-
mez.

(3) Ön lisans ve lisans öğretim programları tüm yarıyıllar için ilgili kurullardan geçiri-
lerek Senato tarafından karara bağlanır. Programlarda değişiklik yapılacak ise bir önceki aka-
demik yılın Mayıs ayı sonuna kadar ilgili kurullardan geçirilerek Senatonun görüşüne sunu-
lur.

(4) Bir öğrencinin akademik yarıyılı/yılı, öğrencinin ön lisans veya lisans programına
ilk kayıt olduğu yarıyıl/yıldan başlamak üzere belirlenir. Öğrencinin ilk kayıt olduğu akademik
yıl birinci akademik yıldır. Öğrencinin ders başarı durumu akademik yılın tespitinde dikkate
alınmaz.

(5) Yükseltme amaçlı olarak alınan veya önceki yarıyıl/yılda devam koşulu yerine ge-
tirilmiş başarısız olunan dersler dâhil, alınan tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı her bir
yarıyıl için 50 AKTS kredi değerini geçemez. Ancak kişisel gelişim için alınan dersler bu sı-
nırlamanın dışındadır.

(6) Öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı ders yükü; haftalık ders programının zorunlu
kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedeninin bulunması durumunda, birinci akademik
yıl dersleri hariç öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanının
oluru ve dekanlığın/müdürlüğün onayıyla azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, her bir yarı-
yıl/yılda iki dersten daha az derse kayıt olamaz.

(7) Kendi ön lisans ve lisans programında en az bir yıl veya iki yarıyıl öğrenim görmüş,
başarılı öğrenciler, yarıyıl/yıl ders yüklerini, genel not ortalamaları en az 3,5 olması halinde 3
kredi veya bir ders, 3,75 veya 3,75’ten fazla olması halinde de en fazla 6 kredi veya iki ders
artırabilirler.
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(8) Öğrenciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek için tekrar alamazlar.
(9) Bir öğrenci, yaz okulunda en fazla dört ders alabilir. Bu koşula kurum dışından alı-

nan dersler de dâhildir.
Devam durumu
MADDE 29 – (1) Bir dersten veya uygulamadan yıl/yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek

için öğrencinin;
a) Teorik derslerin en az %70’ine,
b) Uygulamalı derslerin en az %80’ine,
c) Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programları derslerinin en az %80’ine, 
devam şartı aranır.
(2) Dersin hem teorik hem uygulamadan oluşması halinde devam durumları ayrı ayrı

hesaplanır. Herhangi birinden devam koşulunu sağlayamayan öğrenci, derse devam koşulunu
sağlamamış sayılır.

(3) Üniversiteyi temsil etmekle görevlendirilen öğrencilerin ve 21/5/1986 tarihli ve
3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca Gençlik ve Spor
Bakanlığınca görevlendirilenlerin, görevli oldukları süreler, devamsızlık süresinin hesabında
dikkate alınmaz. Ancak; izinli olarak geçirilen süre ile öğrencinin devamsızlık hakları toplamı,
yarıyıllık/yıllık öğrenim süresinin %50’sini geçemez. Geçmesi halinde öğrenciye öğrenime ara
izni verilir. Bu durumda verilen öğrenime ara izni, öğrencinin kendisinin kullanacağı öğrenime
ara izninden sayılmaz.

(4) Sağlık heyet raporu getiren öğrencilerin durumları ilgili bölüm kurulunda değer-
lendirilerek devamsızlık hesabında dikkate alınabilir.

(5) Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl/yıl sonu sınavına giremezler ve
yarıyıl/yıl sonu notları NA olarak değerlendirilir. Aynı kurallar yandal ve çift anadal programları
için de geçerlidir. NA notu ile değerlendirilen öğrencilerin listeleri en geç dönemin son haftası
içerisinde öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından ilan edilir ve bu listede olan öğrenciler
dönem sonu sınav listelerinden çıkarılır. Dönem sonu sınavlarına alınan öğrencilere NA notu
verilemez.

(6) Bir dersi tekrar alan bir öğrenci, devamsızlıktan kalmamış ise, bu derse devam etmek
zorunda değildir.

Ulusal ve uluslararası değişim programları
MADDE 30 – (1) Üniversite, yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelerle öğrenci

değişim programları yürütebilir. Öğrenciler, Rektörlük tarafından belirlenen şartlar ve konten-
janlar dâhilinde, yürürlükteki mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak
diğer anlaşmalı üniversitelerden ders/dersler alabilirler.

(2) Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere giden öğrenciler, ilgili ya-
rıyıl/yıl için geçerli öğrenim ücretlerini Üniversiteye öderler.

(3) Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere gidecek öğrencilere, gitme-
den önce alacakları derslerin seçiminde yardımcı olmak, gittiği üniversitedeki öğretimini izle-
mek ve eğitim süresince öğrenci ile iletişimi sağlamak üzere her birimden bir öğretim elemanı
değişim programları koordinatörü olarak görevlendirilir.

(4) Öğrencinin, değişim programı çerçevesinde alacağı dersler, öğrenci değişim prog-
ramına gitmeden önce ders içeriği, yerel ve AKTS kredileri de dikkate alınarak değişim prog-
ramları koordinatörü ve bölüm/program başkanı tarafından belirlenir ve ilgili yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır. Yönetim kurulu kararlarında belirtilmeyen fakat öğrenci tarafından
alınan derslerin intibakı için öğrenci bir hak talep edemez.
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(5) Değişim programlarında alınan ve dersin alındığı kuruma göre başarılı kabul edilen
derslerin intibakı; bölüm/program başkanının teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.
İntibakları ilgili yönetim kurulunca karara bağlanan dersler, dersin alındığı kurumdaki kodu,
adı, kredi yükü ve AKTS kredi yükü ile öğrencinin not belgesine işlenir.

(6) Değişim programları kapsamında, Üniversiteye gelen öğrenciler, ilgili anlaşmanın
şartlarına bağlı olarak Üniversiteye eğitim ücreti ödemeyebilirler. Bu öğrencilere diploma veya
unvan verilmez; ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir not belgesi verilir.

(7) Kurumların akademik takvimlerindeki farklılıklarından dolayı, değişim programıyla
gelen ve değişim programlarına gidecek öğrencilerin sadece yarıyıl/yıl sonu final sınavı, aka-
demik takvimde belirtilerek erken bir tarihe alınabilir.

Yurt içi ve yurt dışındaki bir kurumdan alınan dersler
MADDE 31 – (1) Öğrenciler, Üniversitede açılmayan derslerden öğrenimleri süresince

en fazla 4 dersi, kendi programlarındaki öğretim dilinde verilmesi ve ilgili yönetim kurulunca
uygun görülmesi halinde, bir yükseköğrenim kurumundan bu maddede belirtilen koşullarda
güz, bahar yarıyıllarında veya yaz döneminde alabilirler. Güz veya bahar yarıyılları sonunda
mezun olabilecek öğrenciler maksimum kredi koşullarına uygun olarak başka kurumlardan
ders alabilir.

(2) Başka kurumdan alınacak derslerin içerik, kredi ve AKTS kredilerinin uygunlukla-
rının onayı, ders alınmadan önce danışmanın önerisi, bölüm veya program başkanının teklifi
ve ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(3) Bir öğrencinin yurt içi veya yurt dışındaki bir kurumdan, kendi akademik birim yö-
netim kurulunun onayıyla aldığı ve başarmış veya koşullu başarmış olduğu dersler; aynı kod,
ad, kredi yükü, AKTS yükü ve dersin başarı notu ile birlikte not belgesine yarıyıl/yıl kayıt ye-
nileme tarihinden önce işlenir ve not ortalamalarına katılır. Öğrencinin aldığı not Üniversitenin
değerlendirme sisteminden farklı ise notu Üniversitenin başarı notlarına dönüştürülerek bel-
gesine işlenir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 32 – (1) Yıl/yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız

sayılır. Yıl/yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanıp sınava girmeyen öğrenci yıl/yarıyıl sonu
ikinci sınavına katılabilir. Sınav türleri şunlardır: 

a) Ara sınav: İlgili diploma programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan
sınavdır. 

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde
belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara devam şartlarını yerine getiren ve
uygulamalarda başarılı olan öğrenciler girebilir.

c) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden
dolayı eğitim-öğretim dönemi içinde açılan ara sınavlara giremeyen öğrenciler için açılan sı-
navdır. 

ç) Tek ders sınavı: Tek bir dersten alacağı notla mezun olma durumunda olan öğrenci-
lerin girdiği sınavdır.

d) Muafiyet sınavı: Senatonun belirlediği dersler için yapılan ve sınav sonucunda öğ-
rencinin ilgili dersten muaf olduğu sınav türüdür.

e) Bütünleme sınavı: İlgili yarıyıl veya yılda almış oldukları ders/derslerin yarıyıl/yıl
sonu sınavına girme hakkını elde eden öğrencilerden yarıyıl/yıl sonu sınavında başarısız olan-
larla (dersin harf notu CC’nin altında olanlar), sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl/yıl
sonu sınavına girmeyen öğrencilere her ders için yarıyıl/yıl sonu sınavı yerine tanınan sınav
hakkıdır. Bütünleme sınavı başarı notu, ilgili ders için aktif dönemde kayıt olduğu ders şube-
sinin değerlendirme biçimi ile değerlendirilir. Bütünleme sınavına başvuru yapan ve sınava
girme şartını sağlayan öğrencinin bütünleme sınavından almış olduğu not, son not olarak ge-
çerlidir. Sınava girmemesi durumunda son notu sınava girmedi (başarısız) olarak değerlendirilir. 
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(2) Her dersin değerlendirme etkinlikleri arasında en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl
sonu sınavı yapılır. Dersin öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve ben-
zeri yarıyıl/yıl içi çalışmalarını, yarıyıl/yıl sonu notunun verilmesinde değerlendirebilir. Öğ-
rencinin ders başarı notu, ara sınavlar ve yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl/yıl içi ça-
lışmaları ve derslere devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
Yarıyıl/yıl sonu sınavının katkısı en az yüzde elli olmak üzere, ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu
sınav ağırlıklarının belirlenmesinde ve bu notların ders başarı notuna dönüştürülmesinde, ilgili
öğretim elemanı yetkilidir. Değerlendirme ile ilgili kurallar yarıyıl/yıl başında, ders öğretim
planında açık olarak belirtilir ve öğrencilere duyurulur.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavları, akademik takvime göre Rektörlük tarafından planlanır ve
duyurulur. İhtiyaç duyulması halinde ara sınavlar ve yarıyıl/yıl sonu sınavları Cumartesi ve
Pazar günleri de yapılabilir.

(4) Yarıyıl/yıl içinde yapılan sınav ve diğer tüm değerlendirme aktivitelerinin sonuçları
yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde öğrencilere duyurulur. Öğretim eleman-
ları, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi not ve devama ilişkin değerlendirme sonuçlarını en geç öğretim
döneminin son haftası içinde öğrencilere duyurmakla yükümlüdür.

(5) Ara sınavlar ve yarıyıl/yıl sonu sınavları yazılı, test, test-yazılı, ödev veya proje ola-
rak yapılır. Ancak uygulama veya çok özel yapısı olan derslerin sınavları, sözlü olarak veya
öğrencinin yarıyıl/yıl içi çalışmaları değerlendirilerek yapılabilir. Özelliği gereği sınavları bu
şekilde yapılacak derslerin sınavlarının hangi yöntemle yapılacağı ilgili bölüm veya program
başkanlığının önerisi ve ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak
yarıyıl/yıl başlangıç tarihinden sonra en geç yedi hafta içerisinde Rektörlüğe bildirilir.

(6) Öğrencinin bir dersten yarıyıl/yıl sonu başarı notu, yarıyıl/yıl içi tüm aktiviteleri
dikkate alınarak ders öğretim planında ilan edildiği şekildeki değerlendirme yöntemi uygula-
narak belirlenir.

(7) Öğrencilerin ders başarı notları, ilgili öğretim elemanı tarafından akademik takvimde
belirtilen tarihte Öğrenci İşleri Sistemine girilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, akademik tak-
vimde belirtilen tarihte ders başarı notlarını ilan eder.

(8) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır
puan almış sayılır. Ayrıca; öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi ya-
rıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

Mazeret sınavı
MADDE 33 – (1) Mazeret sınavları ile ilgili esaslar aşağıdadır:
a) Sağlık raporu nedeniyle; bir ders için bir dönemde verilecek telafi sayısına, en az bir

adet olacak şekilde fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karar verilir. Telafi hakkı dönem içi
sınav/ödev veya proje çalışmaları için kullanılabilir; dönem sonu (final) sınav/ ödev veya proje
çalışmaları için ek bir telafi hakkı tanınması gerekmez. Telafi hakkından faydalanabilmek için
öğrencilerin en geç sınav/çalışma tarihinden sonraki üç iş gününün sonuna kadar ilgili öğretim
elemanını bilgilendirmesi ve mazeretini gösterir belge ile birlikte fakülte dekanlığına/yüksek-
okul müdürlüğüne yazılı başvurması gerekir. 

b) Birinci dereceden yakınların vefatı halinde; vefat tarihi ve yakınlığın belgelenmesi
kaydıyla, vefat tarihini takip eden on gün içinde öğrencinin öğretim elemanını bilgilendirmesi
ve fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yazılı başvurması durumunda, öğrenci bu süre
içindeki sınavlardan/çalışmalardan mazeretli sayılır. 

c) Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal et-
kinlikler için görevlendirilen ve ilgili etkinliğe katılan öğrencilere, Senato tarafından belirlenen
esaslar doğrultusunda ilgili birim tarafından dersin öğretim elemanı ve fakülte dekanlığı/yük-
sekokul müdürlüğünün bilgilendirilmesi halinde telafi hakkı verilir.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen nedenler haricindeki durumlarda, Senatonun belirleyeceği
haklı ve geçerli mazeretler çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla mazeret hakkı
verilebilir.

Kopya ve intihal
MADDE 34 – (1) Bir öğrencinin sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği

veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde
bulunduğu yönünde şüphe oluşursa, hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi
boyunca söz konusu etkinlik değerlendirilmez. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı disiplin ceza-
sının yanı sıra söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz
bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir.

Notlar ve ders muafiyeti
MADDE 35 – (1) Ders başarı notları, ikinci fıkrada yer alan tabloda gösterilen harfler

ve bunlara karşılık gelen 0,00 ile 4,00 arasında verilen katsayılar ile belirlenir.
(2) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları ve 100’lük

sistemde karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Harf Notu Katsayı Puan Değerlendirme
AA 4,00 90-100 Başarılı
BA 3,50 88,33-89,99 Başarılı
BB 3,00 76,66-88,32 Başarılı
CB 2,50 65,23-76,65 Başarılı
CC 2,00 53,33-65,22 Başarılı
DC 1,50 41,66-53,32 Koşullu Başarılı
DD 1,00 31-41,65 Koşullu Başarılı
FD 0,50 21-30 Başarısız
FF 0 0-20 Başarısız
NA 0 0 Başarısız

(3) NA notu aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı takdir olunur ve not ortala-
maları hesabında FF notu işlemi görür:

a) Ders izlencesinde belirtilen dersin, teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlü-
lüklerini yerine getirmemek.

b) Ders izlencesinde belirtilen ders ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği için ya-
rıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.

c) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavının hiçbirine katılmamak.
(4) Öğrenci not belgesinde aşağıdaki harfler de kullanılır:
a) I eksik not, tez, proje gibi çalışmalarını zorunlu nedenlerle tamamlayamamış öğren-

cilere verilir. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları, takip eden yarıyılın/yılın ders kayıtları
başlamadan önce veya final sınavlarının bitiminden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde
verilir. Bu şartlardan hangisi önce gelirse o uygulanır. Bu süre içerisinde not bildiriminde bu-
lunulmamış I notları F notuna dönüşür.

b) S yeterli not, not ortalamasına katılmayan ve kredi yükü olmayan derslerden başarılı
olan öğrencilere verilir.

c) U yetersiz not, not ortalamasına katılmayan ve kredi yükü olmayan derslerden başa-
rısız olan öğrencilere verilir.

ç) PR notu, süresi bir yarıyıldan uzun süren derslerini başarıyla sürdürmekte olan öğ-
rencilere verilir.

d) EX ders başarı notu, katsayı karşılığı olmayan dersler için verilen muafiyet notudur
ve bu notlar ortalamaya katılmaz.
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e) NA notu, devam koşullarını yerine getirmeyen öğrencilere verilir. Bir dersten de-
vamsız olan öğrenci o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına giremez ve verilen başka sınav hakla-
rından yararlanamaz. NA notu ortalama hesaplamalarında sıfır katsayı karşılığı ile işlem gö-
rür.

f) W dersten çekilme durumu, yarıyıl/yıl başından itibaren dördüncü haftanın son iş gü-
nü mesai saati sonuna kadar, ilgili birimin bölüm başkanlığınca öğrencinin çekilmesine izin
verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde aşağıdaki kurallar
uygulanır:

1) Bir öğrenci, ön lisans ve lisans öğretim programının ilk yılına ait derslerden çekile-
mez.

2) Bir öğrenci, F, NA, U, W harf notlarını aldığı derslerden, not yükseltmek için aldığı
derslerden ve yaz döneminde aldığı derslerden çekilemez.

3) Öğrenci çekilmiş olduğu dersi, kendi öğretim programlarının gösterilen yarıyılında,
ilk açıldığında almak zorundadır. Bu zorunluluğa yaz dönemi dâhil değildir.

4) Üniversite dışından alınan dersler için W notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.
g) NI notu, not ortalamalarına katılmamak koşuluyla öğrencinin aldığı dersler için ve-

rilir. Bu dersler, 28 inci maddede tanımlanan ders yükü kapsamında alınır. NI statüsünde alınan
dersler tekrarlanmaz ve başka bir ders yerine sayılamaz.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay, dikey geçiş veya ÖSYM sınavı ile
Üniversiteye kaydolan öğrencilerin geldikleri kurumdan aldıkları ve başarılı veya koşullu ba-
şarılı sayılan derslerden ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından muafiyeti uygun
bulunanların Üniversitedeki karşılıkları, öğrencilerin not belgesine harf notu olarak işlenir ve
not ortalaması hesaplamasına katılır. Bu derslerin transfer dersi olduğu not belgelerinde belir-
tilir.

(6) Üniversite içerisindeki bir ön lisans ve lisans programından başka bir programa ya-
tay veya dikey geçiş yaparak ya da ÖSYM sınavı sonucu ile yeniden kaydolan öğrencilerin
geldikleri programdan aldıkları başarılı veya koşullu başarılı derslerden ilgili akademik birimin
yönetim kurulu tarafından muafiyeti uygun bulunan derslerin notları yeni programına transfer
edilir.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 36 – (1) Yarıyıl sonu harf notları dersi veren öğretim elemanları tarafından

akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.
(2) Harf notları, akademik takvimde belirtilen tarihte ilgili internet adresinde öğrenci-

lerin erişimine açılır.
(3) Ara sınav notlarına itirazı olan öğrenci, dersin kodunun bağlı bulunduğu ilgili aka-

demik birimin bölüm veya program başkanlığına, notlar ilan edildikten sonra beş iş günü içe-
risinde yazılı olarak itirazda bulunur. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından
maddi hata açısından incelenir ve öğrenciye duyurulur. Bu değerlendirmenin sonucuna da öğ-
rencinin itirazının devam etmesi durumunda, bölüm veya program başkanlığınca, biri dersin
öğretim elemanı olmak üzere, oluşturulan üç kişilik bir komisyon maddi bir hatanın olup ol-
madığı açısından itirazı tekrar değerlendirir. Sonuç, yazılı olarak bölüm veya program başkan-
lığına rapor edilir. Bölüm veya program başkanlığı, sonucu öğrenciye yazılı olarak bildirir.

(4) Yarıyıl/yıl sonu final, mazeret ve ek sınav sonunda ders başarı notlarına itirazı olan
öğrenci, dersin kodunun bağlı bulunduğu ilgili akademik birimin bölüm veya program başkan-
lığına, notlar ilan edildikten sonra beş iş günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunur. Öğren-
cinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir ve öğrenciye
duyurulur. Bu değerlendirmenin sonucuna da öğrencinin itirazının devam etmesi durumunda,
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bölüm veya program başkanlığınca, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere, oluşturulan üç
kişilik bir komisyon maddi bir hatanın olup olmadığı açısından itirazı tekrar değerlendirir. So-
nuç, yazılı olarak bölüm veya program başkanlığına rapor edilir. Bölüm veya program başkan-
lığı, sonucu yazılı olarak kendi dekanlığına veya müdürlüğüne bildirir. Dekanlık/müdürlük so-
nucu öğrenciye yazılı olarak duyurur ve başarı notunda bir değişiklik varsa, sonuç Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına da bildirilir.

Ders tekrarı
MADDE 37 – (1) FF, FD, NA, U, W harf notu alınan derslerin tekrarlanması gerekir.
(2) Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine danışman onayı ile müfredat çerçevesinde

ve aynı kategori/türde olmak koşulu ile başka seçmeli dersler alınabilir. Gerekçeli durumlar il-
gili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(3) Derslerden DD ve üzeri not alan, sınamalı durumda olan ve mezuniyet için bütün
derslerden geçer not almış ancak gereken not ortalamasını sağlayamamış öğrenciler, derslerin
tekrarını alabilirler.

(4) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.
Not ortalamaları
MADDE 38 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel

not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.
(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile yarıyıl sonunda alınan

harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.
(3) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden ka-

zandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar

almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin topla-
mına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-
varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5’ten küçükse ikinci hane değişmez;
5 veya 5’ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

Başarılı öğrenciler
MADDE 39 – (1) Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ve ilgili yarıyılda FF,

FD, NA veya U notu olmayan öğrenciler yarıyıl not ortalamalarına göre aşağıdaki şekilde ta-
nımlanır:

a) Azami eğitim-öğretim süresi içinde olan ve ilgili yarıyılda en az üç adet kredili ders
almış olan öğrencilerden yarıyıl not ortalaması 3,50-4,00 arasında olanlar Onur Belgesi ile
3,00-3,49 arasında olanlar Takdirname Belgesi ile ödüllendirilir.

b) Azami eğitim-öğretim süresi içinde yarıyıl not ortalaması 2,00-2,99 arasında olan
veya azami eğitim-öğretim süresi dışında olup yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olanlar başarılı
öğrenci olarak tanımlanır.

Başarısız öğrenciler
MADDE 40 – (1) Genel ve/veya yarıyıl not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler

başarısız öğrenci olarak tanımlanır.
Sınamalı öğrenciler
MADDE 41 – (1) Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2,00’ın altında olan öğren-

ciler sınamalı öğrenci olarak tanımlanır.

6 Şubat 2021 – Sayı : 31387                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



(2) Sınamalı öğrenciler ders seçiminde öncelikle FF, FD, NA, DD, DC veya U notu al-
dıkları dersler olmak üzere daha önce almış oldukları dersleri tekrarlarlar. Bu dersler dâhil ol-
mak üzere bir yarıyılda 50 AKTS’yi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilirler.

(3) Sınamalı öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli bir dersin yerine danışman onayı
ile müfredat çerçevesinde ve aynı kategori/türde olmak koşulu ile başka seçmeli ders alabilir.
Gerekçeli durumlar ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili fakülte yönetim kurulu ta-
rafından değerlendirilir.

(4) Sınamalı öğrenciler için asgari ders yükü ile ilgili kural uygulanmaz.
(5) Sınamalı statünün sona ermesi için genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.
Derslere yazılma kuralları
MADDE 42 – (1) Öğrenciler, bölümlerinin öğretim programlarına başladıkları akade-

mik yıldan başlamak üzere azami öğrenim sürelerine göre, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü
yıl öğrencisi olarak adlandırılırlar.

(2) Programlarına birinci yıl güz yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğrenciler,
güz yarıyılında sadece öğretim programlarında planlanan güz yarıyılı derslerine kaydolurlar.
Bahar yarıyılında ise öğretim programlarında planlanan bahar yarıyılı derslerinin tümüne kay-
dolmak zorundadırlar; programındaki bahar yarıyılındaki derslerini aldıktan sonra kredi limitini
aşmamak ve ders çakışması olmamak koşulu ile ilk güz yarıyılında başarısız olduğu kendi
programı için açılan derslere de kaydolabilirler. Öğretime güz döneminde başlayan bu öğren-
ciler ilk yıl üst yarıyıllardan ders kaydı yaptıramazlar.

(3) Programlarına, birinci yıl bahar yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğren-
ciler kaydolduktan sonra takip eden ilk üç yarıyıl içinde öğretim programlarında planlanan ilk
iki yarıyıl derslerinin tümüne kaydolmak zorundadırlar. Ayrıca, bu hükümlerin uygulanmasında
aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Öğrenciler, öncelikle kendi bölümleri için açılan birinci yıl güz dönemi derslerine
kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu öğrenciler ilk yıl bahar yarıyılı program dönem kredi limitini
aşmamak koşulu ile bahar yarıyılında kendi programları için açılan, ders yazılım kurallarına
uymak koşuluyla üçüncü ve dördüncü yarıyıl genel seçmeli ve bölüm dışı seçmeli derslere
kaydolabilir.

b) İkinci yıl güz döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl güz dönemi
derslerinden daha önce kaydolmadıkları ve başarısız oldukları derslerin tümüne kaydolmak
zorundadır.

c) İkinci yıl bahar döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl bahar dö-
nemi derslerinden daha önce kaydolmadıkları ve başarısız oldukları derslerin tümüne kaydol-
mak zorundadır.

(4) İkinci veya üst yarıyıllara yatay, dikey geçiş veya ÖSYM sınavı sonucuna göre kayıt
yaptıran öğrenciler 50 AKTS limitini aşmamak ve ders kayıt koşullarını sağlamak üzere üst
yarıyıl derslerine kayıt yaptırabilirler.

(5) Derse yazılma, öğrencilerin kendi bölüm programları için o dönem açılan, başarısız
oldukları ve hiç almadıkları, en alt yarıyıla ait derslerden başlamak üzere yapılır.

(6) Bahar dönemi sonunda sınamalı durumda olan öğrenciler sınamalı durumda olduğu
dönemin üstündeki dönemlerden yaz okulunda da ders alamazlar. Öğrencinin sınamalı duruma
düşüp düşmediği yaz okulu sonunda ve akademik yılın başında ders kayıtlarından önce kesin-
leşir.
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Mezuniyet koşulları ve tarihi
MADDE 43 – (1) Lisans/ön lisans programından mezun olmak için aşağıdaki koşulların

sağlanması gerekir:
a) Müfredatta yer alan tüm dersler en az DD veya S harf notu ile tamamlanmalıdır.
b) Genel not ortalaması en az 2,00 olmalıdır.
(2) Lisans/ön lisans programlarında mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl

veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra,
maddi hata düzeltmesi, I notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonu-
cunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.

(3) Mezuniyet durumunda, not yükseltmek için ek sınav hakkı kullanan öğrencinin ek
sınavda aldığı not ders başarı notudur.

(4) Ek sınav hakkından yararlanabilecek öğrenci, yarıyıl/yıl/yaz dönemi sonu sınav so-
nuçları ilan edildikten sonra beş iş günü içinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hangi ders-
lerden sınav hakkını ne zaman kullanacaklarını bir dilekçe ile bildirir. Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra eğer sınava girme hakkı varsa öğrenciye ve
ilgili dekanlığa veya müdürlüğe durumunu bildirir.

(5) Ek sınavlar, güz yarıyılı, bahar yarıyılı ve yaz dönemi sonunda olmak üzere akade-
mik takvimde planlanır. Takip eden yarıyıl başlangıcına kadar bu hakkını kullanmamış öğrenci,
bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

(6) Bu maddede öngörülen sınav hakları öğrenciye sadece bir defa tanınır. Bu haklardan
zamanında yararlanmamış veya başarısız olmuş öğrencilerin ilgili derslere kayıtlarını yaptır-
maları gerekir.

(7) NA notu alınmış ve hiç kayıt olunmamış dersler için ek sınav hakları kullanılmaz.
Azami öğrenim süresini tamamlayan ve başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen

öğrenciler
MADDE 44 – (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 (sekiz yarıyıl), öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl (on dört ya-
rıyıl) içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler
içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğ-
rencilerin ilişikleri kesilmez.

(2) Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste
katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin
ilişikleri kesilebilir.

(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında
zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve
YÖK’ün onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir; bu hazırlık
sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam ederler.

(4) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından
ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer
bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kuru-
munda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM Başkanlığı
tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye
giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük
olmaması şartıyla, öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirile-
bilirler.
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(6) Öğrencinin, azami öğretim süreleri sonunda mezun olabilmesi için aşağıdaki esas-
lara göre işlem yapılır:

a) Bu öğrencilere, sınava girme koşullarını yerine getirdiği ve başarısız oldukları bütün
dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

b) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç
yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme
esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğ-
rencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı
tanınır.

c) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları
hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ili-
şikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurum-
larda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız
sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler
dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Bu sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler
akademik takvimde belirtilen sınav dönemi başlamadan on iş günü önceden yazılı olarak hangi
derslerden sınava gireceklerini belirterek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar ve mali
sorumluluklarını yerine getirirler.

ç) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Ara-
lıklı veya sürekli olarak açılan sınavlara toplam olarak üç akademik yıl girmeyen öğrenci sınav
haklarını kaybeder ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenim
ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.

e) Azami süreler içinde Üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayıyla dört
yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişikleri kesilen
öğrenciler hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır:

1) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde yıl içi ve yılsonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten
sınav hakkı verilir.

2) Ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kulla-
nacakları üç dersten sınav hakkı verilir.

3) Not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kay-
beden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.

4) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvur-
maları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda
sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları
yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süre-
sinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararla-
namazlar.

f) Azami öğrenim süresi sonunda, programlarındaki derslerden hiç ders kaydı yaptır-
madığı veya sınava girme koşullarını yerine getirmediği dersleri bulunan öğrencilerin Üniver-
site ile ilişiği kesilir.

(7) Bu madde kapsamındaki öğrencilere tanınan ek süre ve sınav hakları ile ilgili üc-
retler Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Diploma

Diploma hakkı
MADDE 45 – (1) Öğrenciler kayıtlı olduğu öğretim programında bulunan tüm dersleri

başarıyla tamamlamak, genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmak ve öğretim prog-
ramlarındaki minimum ulusal ve AKTS kredi koşullarını sağlamak suretiyle mezun olma hak-
kını kazanır. Mezuniyet hakkını kazanan öğrenci, öğrenim ücretlerinin ve diğer ücretlerin ta-
mamını ödemek ve üzerine kayıtlı bulunan demirbaşları teslim etmek koşuluyla diploma alma
hakkını kazanır.

(2) Diploma alma hakkını kazanan öğrencilere, diplomaları hazırlanıncaya kadar ve bir
defaya mahsus olmak üzere ilgili dekan veya müdür ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanının im-
zalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

Diploma
MADDE 46 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere, ilgili dekan veya müdür

ve Rektör tarafından imzalanan bir diploma verilir.
(2) Ön lisans ve lisans mezunlarına verilecek diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara

yazılacak bilgiler Senato tarafından önerilir ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanır.
(3) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere ulusal bir gazetede ilan

edilmesi, gerekli harcın yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşuluyla
yeni bir diploma verilir. Bu takdirde diploma üzerine ikinci ve son nüsha ibaresi konulur.

(4) Diploma verildikten sonra diploma sahibine, isim değişikliği nedeniyle yeni isimle
başka bir diploma düzenlenmez.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Tebligat
MADDE 48 – (1) Öğrenciye yapılacak her türlü yazılı tebligat, öğrencinin Üniversiteye

ilk kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra güncellediği posta adresine yapılmak, öğrenci
adına Üniversite tarafından açılan e-posta adresine gönderilmek veya ilgili fakülte/müdürlük
tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Öğrenciler her kayıt yenileme döneminde
iletişim adreslerini de güncellemek zorundadırlar.

(2) Öğrenci, kullanıcı adıyla tanımlı e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli
e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği takdirde
yeni adresini 15 gün içerisinde güncellemekle yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 49 – (1) 13/11/2019 tarihli ve 30947 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Antalya AKEV Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKILLI SİSTEMLER TASARIM 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akıllı Sis-

temler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akıllı Sistemler

Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ASATUM): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akıllı Sistemler Tasarım Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Akıllı sistemler, yapay zeka, yapay sinir ağları, optimizasyon, sensör ve robot tek-

nolojileri, nesnelerin interneti, büyük veri, bulut bilişim, sanal gerçeklik, endüstri 4.0, otonom
cihazlar ve haberleşme konuları üzerinde çalışan ilgili akademisyenlerin problemlerine yeni
yaklaşımlar getirmek ve bu yaklaşımları yazılımsal veya donanımsal olarak desteklemek.

b) Laboratuvar ortamında insan zekâsının modellenmesi ve yapılan bu modellemenin
imalat/hizmet sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması için donanım/yazılım
teknolojileri geliştirmede kullanmak.

c) Akıllı sistemler olarak adlandırılan yapay zeka, yapay sinir ağları, optimizasyon, sen-
sör ve robot teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük veri, bulut bilişim, sanal gerçeklik, en-
düstri 4.0, otonom cihazlar ve haberleşme konuları ile ilgili Üniversitenin bölüm ve anabilim
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dalları ile iş birliğine gidilerek yurt içinde ve yurt dışında akıllı sistemler ile ilgili akademik
anlamda bilimsel çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak ve devam etmekte olan projelere kat-
kıda bulunmak.

ç) Akıllı sistem konularında bilimsel yayınlar yapmak ve bu konularda yapılmakta olan
çalışmaları desteklemek.

d) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde akıllı sistemler ile ilgili
olarak seminerler verilmesini sağlamak ve destek olmak.

e) Akıllı sistemler ve yapay zekâ konularında ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, eği-
tim, seminer, kongre ve sempozyumlar düzenlemek.

f) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri ile ilgili yapılmış çeşitli bilimsel çalışmaların
ve yeni gelişmelerin kolay takip edilmesi ve bu gelişmelerin paylaşılabilmesi için kitap, dergi,
proje ve yayınlardan oluşan bir arşiv oluşturmak.

g) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konularında çalışma yürüten ulusal ve ulus-
lararası kuruluşlarla iş birliğini sağlamak.

ğ) Kütahya ili başta olmak üzere Türkiye’de çeşitli illerde faaliyet gösteren, mal ve hiz-
met üreten işletmelerde yapay zekâ teknikleri ile çözülebilecek problemleri tespit edip, bilimsel
araştırmalar yapmak, bu problemlere çözüm aramak ve sonuçlarını yayımlamak.

h) Farklı disiplinlerde karşılaşılabilecek problemlere akıllı sistemler ve yapay zekâ tek-
nikleri ile yapılabilecek katkıları içeren bilimsel çalışmaları ortaya koymak.

ı) Ulusal ve uluslararası düzeyde yapay zekâ sistemleriyle ilgili danışmanlık hizmeti
vermek ve bilgi sağlamak.

i) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre akıllı sistemler ve yapay zekâ konularında
araştırma, danışmanlık, tasarım, üretim, bakım, onarım ve benzeri hizmetler sunmak ve ger-
çekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konusunda teorik ve uygulamalı araştırmalar

yapmak.
b) İnsan ve makinelerdeki zekânın temelinde yatan hesaplamalı ilkeleri anlamak, prob-

lemleri çözmek üzere bilgisayar tabanlı sistemlerin inşasında metot, yazılım ve donanım ge-
liştirmek.

c) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri uygulamaları ile ilgili disiplinler arası araş-
tırmalar yapmak, ihtisas grupları oluşturmak.

ç) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konularında faaliyet gösteren ulusal ve ulus-
lararası merkezlerle iş birliğine gitmek.

d) Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya bunlara katılmak.
e) Sanayiye yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda karşılaşılan problemleri akıllı sistemler

ve yapay zekâ sistemli uygulamalar ile çözmek.
f) Lisans ve lisansüstü düzeyde akıllı sistemler ve yapay zekâ teknikleri ile yapılacak

çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek, öğrencileri konu ile ilgili projelere dahil etmek.
g) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası kongre,

sempozyum ve eğitimler düzenlemek.
ğ) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konuları ile ilgili bilimsel yayınlar üretmek

ve desteklemek.
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h) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri alanlarında sanayi sektöründe, üniversite-
lerde, diğer araştırma kurumlarında ve merkez bünyesinde çalışan araştırmacı ve teknik per-
soneli eğitmek, kurs ve benzeri eğitim programları düzenlemek.

ı) İlgili sektör, kamu ve merkez iş birliği ile gelişen teknoloji ve Türkiye’nin ihtiyaç
analizini yapmak, hedef ürün/yazılım odaklı proje değerlendirme-geliştirme çalışmaları yürüt-
mek.

i) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyet-
lerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışman Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik veya

Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde görev yapan doktora derecesine sahip öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeni-
den görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki üyeyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarından biri, Müdürün görevi
başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresi bitince müdür
yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi
başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak, kamu ya da

özel kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve Merkez ile ilgili eğitim-araştırma prog-
ramlarını düzenlemek.

ç) Merkezde görev yapacak araştırmacı üyelerin ve diğer personelin seçimi, görevlen-
dirilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağ-
lamak.

d) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülüp
yürütülmediğini denetlemek.

e) Merkezde yürütülen projelerin planlanan amaca ve planlanan sürelere uygun biçimde
gerçekleşmesini sağlamak.

f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak
yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan, bütçe ve programlarını hazırlamak ve Yö-
netim Kurulunun onayına sunmak.

g) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Vekalet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekre-

taryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.
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b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında
ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, ko-
ordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin
düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanma-
sında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili

çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
görevlendirilen en az beş, en çok yedi üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle
yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev
süresi tamamlanana kadardır.

(4) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu
görevi, Müdüre vekalet eden müdür yardımcısı veya bir Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(5) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile her üç
ayda bir en az bir defa toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün
oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün daveti üzerine olağan ve olağanüstü toplanmak.
b) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.
c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendir-

mek.
ç) Merkez faaliyetlerini geliştirmek amacıyla alt birimler oluşturmak.
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
e) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı ku-

ruluşlarla yapılacak iş birliğinin esaslarını tespit etmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında araştırma ve uygu-

lamaları ile birikime sahip öğretim elemanları, istekleri halinde, Merkezin faaliyet alanlarıyla
ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından olmak üzere en fazla
on üyeden oluşur. Bu üyeler; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıllığına görev-
lendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Müdürün yokluğunda müdür
yardımcılarından biri Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulunun kararları tavsiye
niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri,

sektör iş birlikleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.
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b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.
c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları, sektör iş birliklerini değerlendirmek.
ç) Merkezin faaliyet alanı kapsamında üretim sektörünün ihtiyaçlarını tartışmak ve yeni

proje önerilerinde bulunmak.
d) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yap-

mak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma programı

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma programı, her takvim yılı için Müdür tarafından
hazırlanıp Yönetim Kuruluna sunulur. Çalışma programında; ilgili yıl içinde yapılacak faali-
yetlerin konuları, amaç ve hedefleri ile yapılacak çalışmaların nitelikleri, türleri ve ağırlıkları
sınıflandırılır. Merkez çalışmaları bu programa uygun olarak yürütülür.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 15 – (1) Çalışma gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları Yönetim Ku-
rulu tarafından belirlenir. 

(2) Çalışma gruplarının görevi; Merkezin faaliyetlerindeki uzmanlık alanlarına göre
projeler gerçekleştirmektir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-
nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşıla-
nır.

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler

MADDE 17 – (1) Müdür, Rektörün onayı ile Üniversite dışındaki kuruluşlarca destek-
lenen projelere ilişkin protokolleri imzalamaya yetkilidir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü
teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen
veya tamamen Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 20 – (1) Merkezde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler
hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rek-
törü yürütür.
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/3/2008 26815

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 15/3/2008 26817

2- 9/4/2008 26842

3- 28/7/2011 28008

4- 2/3/2012 28221

5- 25/3/2016 29664

6- 7/6/2020 31148

7- 26/1/2021 31376
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KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 910 

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

 
 838 
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İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 962 

—— • —— 
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 959 
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Yozgat 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 830 

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

 
 831 
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Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 832 

—— • —— 
Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 833 

—— • —— 
Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 834 
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Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 835 

—— • —— 
Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 836 

—— • —— 
Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 837 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 896 

—— • —— 
Karaman İcra Ceza Mahkemesinden: 

 
 911 
  



6 Şubat 2021 – Sayı : 31387 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 971 

—— • —— 
İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 942 

—— • —— 
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 943 
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İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 944 

—— • —— 
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 945 

—— • —— 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 946 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ÇİMENTO SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/27522 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 221 7000 - 0 346 223 7677 
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu işin niteliği,  
     türü ve miktarı adı : TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünün 

ihtiyacı olan 6.000 ton dökme, 100 ton torba çimento 
satın alınması işi. 

3 - İhalenin:  
a) Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 
b) Tarih ve Saati : 17/02/2021 Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00 TL. 
bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 871/1-1 
—— • —— 

BİTKİSEL ÜRETİM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ İŞÇİLİKLERİ İÇİN 
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

KOÇAŞ Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
İşletmemizin 2021-2022 çalışma dönemine ait Bitkisel Üretim ve Hayvancılık faaliyetleri 

işçilikleri için hizmet alımı satın alınacaktır. 
Konu ile ilgili şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığında ve 

İşletmemizde görülebilir. İstekliler İhale dokümanını İşletmemizden 300,00 TL karşılığında temin 
edebilirler. 

İhale Kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3 ünden 
az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin Teminat ihale tutarının % 6 sı oranında 
olacaktır. 

Teklif Mektuplarının Kapalı Zarf içerisinde en geç 17/02/2021 Çarşamba günü saat 14.00’ e 
kadar İşletmemizin Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. 
Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 
ADRES: 
KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ  
Yeşilova Kasabası Yanı Merkez/AKSARAY 
Tlf : (0 382) 233 25 00 
Fax : (0 382) 233 25 10 - 233 25 03 
 813/1-1 
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ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
1) Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ne ait Derin Kuyular Mevkii 150, 151, 152 

Numaralı Adalarda Bulunan 127.476,73 m2 Yüzölçümlü Arazi ihaleyle kiraya verilecektir.  
2) İhale, 17/02 /2021 tarihinde saat 14.00’ de Kars Şeker Fabrikası – Toplantı Salonunda 

Açık İhale usulüyle gerekirse açık artırma ve pazarlık usulüyle yapılacaktır. 
3) İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgelerin aslı yerine 

fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.  
a) GERÇEK KİŞİLERDEN, 
a1) Teklif mektubu, 
a2) Teminat belgesi 
a3) İmza sirküleri, 
a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname, 
a5) Şartnamenin İstekli tarafından imzalanmış bir örneği, 
a6) İkametgâh belgesi,  
a7) Nüfus cüzdanı örneği,  
a8) Doküman Alındı Belgesi (Fatura) 
b) TÜZEL KİŞİLERDEN, 
b1) Teklif mektubu, 
b2) Teminat belgesi, 
b3) İmza sirküleri, 
b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname, 
b5) Şartnamenin İstekli tarafından imzalanmış bir örneği, 
b6) Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odası’ndan yahut benzeri bir makamdan Tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı ve taşınmaz mal satın almaya yetkili olduğunu belirtir belgesi, 
b7) İhaleye girileceğine dair yönetim kurulu kararı,  
b8) Doküman Alındı Belgesi (Fatura) 
4) Taşınmaz mal kira ücreti peşin tahsil edilecektir. 
5) Geçici teminat tutarı teklif edilen bedelin %3’ü olup, aşağıdaki değerlerden herhangi 

biri geçici teminat olarak verilebilir. 
a) Tedavüldeki Türk Parası. 
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.  
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler 
6) İsteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı gün, en geç saat 14.00’e kadar, Kars 

Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne vermeleri gerekmektedir. 
İhale konusu arazinin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 
7) Postadaki gecikmeler ve bu ilandan önce yapılan müracaatlar ile vaktinde verilmeyen 

teklifler dikkate alınmayacaktır. 
8) İhaleyle ilgili şartname ve ekleri, ihalenin yapılacağı adresteki Fabrika Ticaret 

Servisinde (Tel: 0474 213 57 21 - Faks: 0474 213 57 33 ) bedelsiz olarak görülebileceği gibi 
200,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.  

9) Taşınmaza ilişkin olarak verilen bilgiler taahhüt niteliği taşımayan genel bilgi 
mahiyetinde olup değişikliklerden İdaremiz sorumlu tutulamaz. Taşınmaza ait her türlü plan 
değişikliği ve planların hazırlanmasında İdare sorumluluk yüklenmez. 

10) İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta, 
serbesttir. 

Duyurulur. 827/1-1 
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STOK SAHALARINDAN TERMİK SANTRALLERE  

KÖMÜR SEVKİ VE KÖMÜR HAZIRLAMA TESİSLERİNİN  

ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ÇLİ Müdürlüğü Stok Sahalarından Termik Santrallere Kömür Sevki ve Kömür Hazırlama 

Tesislerinin Çalıştırılması Hizmet Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası  : 2021/59603 

1-İdarenin 

a) Adresi  : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet 

   Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No:206 

   ÇAN/ÇANAKKALE  

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel: 0286-416 20 01 Faks: 0286-416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi  : clibilgiislem@cli.gov.tr  

d) İnternet adresi:  : www.cli.gov.tr. 

2- İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 16.000 ton (+30-100 mm boyutlu) parça kömürün; 

torbalanması ve torbalanmış kömürün kamyonlara yüklenmesi, 

120.000 ton (+0-30 mm boyutlu) kömürün; Kriblaj Tesislerinde kırma ve eleme işlemi 

sonucu üretilen toz kömürün silolardan müşteri kamyonlarına yüklenmesi veya Tesisin 

Silosundan kamyonla alınarak kapalı stok sahasına gösterilen yere taşınması, 

1.800.000 ton tüvenan kömürün; kömür stok sahasındaki idare personeli tarafından 

gösterilen stoklardan yükleyici ile kamyonlara yükleyerek EÜAŞ termik santralinin çatı altındaki 

bunkerlerinin beslenmesi, 

780.000 ton tüvenan kömürün (stok); kömür stok sahasındaki idare personeli tarafından 

gösterilen stoklardan yükleyici ile tuvenan kömür satış sözleşmesi imzalanan müşterilerin 

kamyonlarına yüklenmesi, 

720.000 ton tüvenan kömürün (0 - 50 mm); kömür stok sahasındaki idare personeli 

tarafından gösterilen stoklardan yükleyici ile kamyonlara yükleyerek Numune Alma ve Hazırlama 

tesisinin bunkerinin beslenmesi; Yüklenici tarafından Numune Alma ve Hazırlama tesisinin 

çalıştırılması ve bu tesiste satışa hazır hale gelen (0 - 50 mm) 720.000 ton kömürün tuvenan 

kömür satış sözleşmesi imzalanan müşterilerin kamyonlarına yüklenmesi, 

b) İşin Yapılacağı Yer  : ÇLİ Müdürlüğü Stok Sahaları ve Kömür Hazırlama 

   Tesisleri- Çan/Çanakkale 

3- İhalenin 

a) İhale Usulü  : Açık İhale 
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b) Yapılacağı yer  : ÇLİ Müdürlüğü - Eğitim (Toplantı) Salonu Çan/Çanakkale 

c) Tarihi ve saati  : 17/02/2021 Çarşamba günü saat 14:00 

d) Dosya no  : 933-KÇLİ/2021-149 

4- İhaleye ait dökümanlar; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk 

Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 

7286 0732 82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale 

tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla 

gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 

veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

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

5- Teklifler 17/02/2021 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 

idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 

9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi 

10- İstekliler Tekliflerini; 

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 

istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir 

12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 

 879/1-1 
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MUHTELİF DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE 
İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale kayıt numarası : 2021/63997 
1 - İdarenin 
a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası 
b) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA 
c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 
2 - İhale konusu malların 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Dikişsiz Çelik Çekme Boru Alımı 

1 Dikişsiz Çelik Çekme Boru ST 35.8 III Ø18x3x6000 mm 60 Mt 
2 Dikişsiz Çelik Çekme Boru 16Mo3 Ø21,3x3,6x6000 mm 360 Mt 
3 Dikişsiz Çelik Çekme Boru ST 35.8 III Ø31,8x3,6x6000 mm 8.000 Mt 
4 Dikişsiz Çelik Çekme Boru 16Mo3 Ø42,4x4x6000 mm 360 Mt 
5 Dikişsiz Çelik Çekme Boru ST 35.8 III Ø44,5x3,6x6000 mm 36 Mt 
6 Dikişsiz Çelik Çekme Boru ST 35.8 III Ø76,1x7,1x6000 mm 36 Mt 
7 Dikişsiz Çelik Çekme Boru ST 35.8 III Ø80x3,6x6000 mm 120 Mt 
8 Dikişsiz Çelik Çekme Boru ST 35.8 III Ø95x5,6x6500 mm 260 Mt 
9 Dikişsiz Çelik Çekme Boru ST 35.8 III Ø380x16x6000 mm 12 Mt 

10 Dikişsiz Çelik Çekme Boru TS EN 10297-1 E 355 (ST52) Ø470x16x10300 mm 103 Mt 
11 Dikişsiz Çelik Çekme Boru TS EN 10216-2 P235GH TC1 Ø133x10x6000 mm 240 Mt 
b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 
c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 120 

(Yüzyirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 19.02.2021 Cuma günü saat 14.00 
4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve 150,00 TL. (Y.Yüzellitürklirası) bedel karşılığında aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 
saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 
İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 
ve kesin pey olarak kabul edilecektir 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 934/1-1 
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YARI MEKANİZE ŞİLT KİRİŞ YAYI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İşin Adı  : YARI MEKANİZE ŞİLT KİRİŞ YAYI alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 
kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2021 / 51678 
Dosya no  : 2122008 
1-İDARENİN :  
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2- İHALE KONUSU MALIN :  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Yarı mekanize şilt kiriş yayi - 524 adet 
b) Teslim yeri  : Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi İşyeri Sahası 

ZONGULDAK 
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 45 gündür.  
3- İHALENİN   
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 18/02/2021 Perşembe günü saat : 15:00 
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1.  
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 18/02/2021 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 
 780/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 996/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 996/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 996/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 996/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 996/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 996/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 996/7/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 994/1-1 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 992/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 937/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 938/1-1 
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Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 947/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Akademi Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Şişli ilçesi, 63 pafta, 679 ada, 87 parsel üzerindeki 1090326 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri 
ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 7.maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan; 575125 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 501 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akademi Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. 
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan 
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akademi Teknik Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Osman Nuri BEKMEZCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 20326, Oda Sicil No: 61354) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2021 
tarihli ve 179618 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Can1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Şişli ilçesi, 54 pafta, 840 ada, 114 parsel üzerindeki 1044040 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11881-5 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 
Odasına kayıtlı 2483 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Can1 Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Can1 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Recep GÖRENTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 102872) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi 
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2021 
tarihli ve 179643 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Can1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Şişli ilçesi, 54 pafta, 840 ada, 114 parsel üzerindeki 1044062 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11881-5 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 
Odasına kayıtlı 2483 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Can1 Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Can1 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Recep GÖRENTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 102872) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi 
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2021 
tarihli ve 179657 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Gri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Şişli ilçesi, 167 pafta, 1548 ada, 5 parsel üzerindeki 1343991 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 50374-5 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 
Odasına kayıtlı 2588 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gri Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Gri Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Tuğba AÇIKGÖZ OLGUN’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:18794, Oda Sicil No: 61534) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2021 
tarihli ve 179672 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/4/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Parma (Eski adı Model İstanbul Yapı Denetim Ltd.Şti.) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 

denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Maltepe ilçesi, 3 pafta, 15118 ada, 22 parsel üzerindeki 1279237 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 845901 Ticaret Sicil No ile İstanbul 
Ticaret Odasına kayıtlı 1829 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Parma (Eski adı Model 
İstanbul Yapı Denetim Ltd.Şti.) Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 
(bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin 
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Parma (Eski adı Model İstanbul Yapı Denetim 
Ltd.Şti.)’nin kuruluş ortağı Kurtuluş BEKTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:2779, Oda Sicil No: 18972), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2021 
tarihli ve 179683 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/5/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tema Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Kartal ilçesi, G22A10D3D pafta, 9038 ada, 3 parsel üzerindeki 1196965 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve 
(g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 602060-549642 Ticaret Sicil No 
ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 620 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tema Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Tema Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Sirvet KÜÇÜKAKYÜZ’ün (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66903) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
28.01.2021 tarihli ve 179700 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tema Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Kartal ilçesi, G22A10D3D pafta, 9038 ada, 8 parsel üzerindeki 1194960 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve 
(g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 602060-549642 Ticaret Sicil No 
ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 620 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tema Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Tema Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Sirvet KÜÇÜKAKYÜZ’ün (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66903) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
28.01.2021 tarihli ve 179710 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/7/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Margen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Kartal ilçesi, 12258 ada, 61 parsel üzerindeki 1201097 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 945271 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 
Odasına kayıtlı 2370 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Margen Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Margen 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Murat YILMAZ’ın (Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 
70885) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2021 tarihli ve 179719 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/8/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ake Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Konya ili, Selçuklu ilçesi, 25J4 pafta, 14538 ada, 13 parsel üzerindeki 1423165 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 37707 Ticaret Sicil No ile Konya 
Ticaret Odasına kayıtlı 2118 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ake Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Ake Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Muammer AĞAÇAYAK’ın (İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:847, Oda Sicil No: 7776), yeni iş almaktan men 
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 28.01.2021 tarihli ve 179731 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Asiller Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Konya ili, Selçuklu ilçesi, 21J4 pafta, 14903 ada, 40 parsel üzerindeki 1203553 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 37817-Merkez Ticaret Sicil No ile 
Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1064 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asiller Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Asiller Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Çağdaş KIRGIN (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 90256), Mürze IŞIK’ın (Elektrik 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16458, Oda Sicil No:45907) yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2021 tarihli ve 179741 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/10/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Mühendisan Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Pak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 
Konya ili, Selçuklu ilçesi, 19L1 pafta, 1471 ada, 12 parsel üzerindeki 1070143 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 37877 Ticaret Sicil No ile Konya 
Ticaret Odasına kayıtlı 1603 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mühendisan Yapı Denetim 
Ltd.Şti. ve 46140 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 2377 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Pak Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî 
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Pak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları 
Mustafa Samet KIR (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 90459) ve 
Mustafa ANBAR’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26534, Oda 
Sicil No: 55353) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2021 tarihli ve 179758 sayılı Olur’u 
ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/11/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Modern Uşak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Uşak ili, Merkez İlçesi, 3086 ada, 5 parsel üzerindeki 1575508 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 
8.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendinin 2.alt bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 
anlaşılan; 7293 Ticaret Sicil No ile Uşak Ticaret Odasına kayıtlı 1413 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Modern Uşak Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 
(bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin 
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Modern Uşak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 
kuruluş ortağı Şadi DAĞGEZEN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20431, 
Oda Sicil No: 26222) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim 
veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2021 tarihli ve 179768 
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/12/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Formart Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, F21C19D1D pafta, 10012 ada,  11033 parsel 

üzerindeki 1602498 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 
maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 
625143-0 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 702 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip FormartYapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) 
yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî 
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Formart Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı 
Aydın ÖZTEK’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13042, Oda Sicil No: 
5979) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2021 tarihli ve 179782 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/13/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yankı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Samsun ili, Atakum İlçesi, 21H-2D pafta, 5033 ada, 7 parsel üzerindeki 1352045 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 24259 Ticaret Sicil No ile Samsun 
Ticaret Odasına kayıtlı 1522 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yankı Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Yankı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Emel KILIÇ’ın (İnşaat Mühendisi, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18308, Oda Sicil No: 60526) yeni iş almaktan men 
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 28.01.2021 tarihli ve 179791 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/14/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İlk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Samsun ili, İlkadım İlçesi, 18J-3D pafta, 3695 ada, 6 parsel üzerindeki 1136767 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 24317 Ticaret Sicil No ile Samsun 
Ticaret Odasına kayıtlı 1078 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlk Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, İlk Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Abdülkadir SAĞLAM (Mimar, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19103, Oda Sicil No: 11563), Gürbüz ONAT’ın (Mimar, Proje 
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23162, Oda Sicil No:3248)  yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 28.01.2021 tarihli ve 179810 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/15/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Sahil Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya ili, Aksu İlçesi, 438 ada, 01 parsel üzerindeki 726268 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 46514 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 
Odasına kayıtlı 493 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sahil Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık 
Makamının 28.01.2021 tarihli ve 179980 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/16/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Aderans Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Konya ili, Selçuklu İlçesi, M28 pafta, 15786 ada, 1 parsel üzerindeki 1598213 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 37856 Ticaret Sicil No ile Konya 
Ticaret Odasına kayıtlı 1488 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aderans Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Aderans Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep 
olan sorumlu denetim elemanları Abdurrahman AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 21118, Oda Sicil No: 34095), Korhan KUTLUDOĞMUŞ’un (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74015) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 
Aderans Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Emin KOÇYİĞİT’in (Elektrik 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27589, Oda Sicil No: 34226) yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2021 tarihli ve 179893 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/17/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
ASV Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 46652 ada, 2 parsel üzerindeki 1173094 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 106040 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret 
Odasına kayıtlı 149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ASV Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ASV Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Rızvan KAYALAR’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20787, Oda Sicil No:51740) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
28.01.2021 tarihli ve 179912 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/18/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
ASV Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 46652 ada, 2 parsel üzerindeki 1173099 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 106040 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret 
Odasına kayıtlı 149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ASV Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ASV Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Rızvan KAYALAR’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20787, Oda Sicil No:51740) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
28.01.2021 tarihli ve 179926 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/19/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Derindağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kocaeli İli, Darıca İlçesi, 10985 parsel üzerindeki 1310492 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 19660 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 
2206 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Derindağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Derindağ Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bayram ŞANLIK’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 1145,  Oda Sicil No:23706) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2021 
tarihli ve 179936 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/20/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Ordu İli, Ünye İlçesi, 637 ada, 27 parsel üzerindeki 1015215 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4163 Ticaret Sicil No ile Ünye Ticaret ve Sanayi 
Odasına kayıtlı, 1016 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık 
Makamının 28.01.2021 tarihli ve 179950 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/21/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ayışığı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Ordu İli, Fatsa İlçesi, 821 ada, 9 parsel üzerindeki 1215882 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; Fatsa-3272 Ticaret Sicil No ile Fatsa Ticaret ve Sanayi 
Odasına kayıtlı, 1326 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ayışığı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ayışığı 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Cenan KIR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 18066,  Oda Sicil No:53053) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2021 
tarihli ve 179956 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/22/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Alp Başarı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Gaziantep ili, Şehitkamil İlçesi, 989 ada, 1 parsel üzerindeki 1560153 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 52014 Ticaret Sicil No ile Gaziantep Ticaret 
Odasına kayıtlı 2833 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alp Başarı Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Alp Başarı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Serdar BEYAZ’ın (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105937)  yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık 
Makamının 28.01.2021 tarihli ve 179858 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/23/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İNF Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Gaziantep ili, Şehitkamil İlçesi, 5839 ada, 4 parsel üzerindeki 1547155 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 52041 Ticaret Sicil No ile Gaziantep Ticaret 
Odasına kayıtlı 2935 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İNF Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İNF Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet Nihat TANYOL ( İnşaat Mühendisi, Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 16630, Oda Sicil No: 61972) ve Mehmet Salih YURDUSEV’in  (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 98561)  yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almamaları ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları, Bakanlık Makamının 
28.01.2021 tarihli ve 179878 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/24/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Şahinbey Zirve Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Gaziantep ili, Nizip İlçesi, 1339 ada, 21 parsel üzerindeki 1519510 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3267 Ticaret Sicil No ile Nizip Ticaret Odasına 
kayıtlı 1949 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şahinbey Zirve Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık 
Makamının 28.01.2021 tarihli ve 179829 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 802/25/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Murat Erdoğan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1230914, 

1465049 ve 1465058 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Murat Erdoğan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı 
Adnan KAYA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 15982, Oda Sicil 
No: 47816), Yüksel ÇELEBİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25655, Oda Sicil 
No:17356), 

Asos Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1105211, 854742 ve 
993590 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asos Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 4708 sayılı Kanunun 8. 
maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Necdet 
SAVRAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7454, Oda Sicil No: 11358), 

Kastamonu İdeal Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1514286, 
1519598 ve 1521377 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kastamonu İdeal Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 
elemanları Ali Kerim ÖZDİKMENLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 25715, 
Oda Sicil No: 10863), Ali TURGUT  (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi 
No: 17440, Oda Sicil No: 3405), Şaban GÖKTEPE’nin (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:18639, Oda Sicil No: 7502),  

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç 
yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması; 

Bakanlık Makamının 28.01.2021 tarihli ve 178777 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 
İlgililere duyurulur. 802/26/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 48 pafta, 874 ada, 212 parsel üzerindeki 168808 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 647329 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 771 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kristal Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni unvanı: Kristalim Yapı 
Ltd. Şti.) tarafından, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2020/510 esasına kayden Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, 22.10.2020 tarihli ve E.2020/510-K.2020/2007 sayılı karar ile “dava 
konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.01.2020 tarihli ve 30997 sayılı Resmî Gazete ilanı 
ile Kristal Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 27.01.2021 tarihli ve 
165694 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 806/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 1548 ada, 6 parsel üzerindeki 1073974 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 646854 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 779 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip MB Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Halil TONAROĞLU 
(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 30722) tarafından, Ankara 4. İdare 
Mahkemesinin 2019/2253 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 02.11.2020 
tarihli ve E.2019/2253-K.2020/1600 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 03.08.2019 tarihli ve 30851 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan 
idarî işlemin, MB Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne ilişkin kısmı ile Halil TONAROĞLU’nun kuruluş 
ortaklığına ilişkin kısmı 27.01.2021 tarihli ve 119145 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 814/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
05.12.2019 tarihli ve 287640 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Menderes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Hamza 
YILMAZ (Denetçi No: 20741, Oda Sicil No: 14222) tarafından, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 
2020/562 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 02.11.2020 tarihli ve E.2020/562-
K.2020/1599 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 11.12.2019 tarihli 
ve 30975 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hamza YILMAZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin 
denetçi belgesi iptaline ilişkin kısmı 27.01.2021 tarihli ve 114355 sayılı Makam Olur’u ile iptal 
edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  815/1-1 
—— • —— 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

03.02.2021 tarihli 31384 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Prof. Dr. 
İlanımızda düzeltme yapılmış olup son hali aşağıdaki şekildedir. 

DUYURULUR.  

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ/PROGRAMI 
KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

İktisadi, İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 
Prof. Dr. 1 

Lisans ve doktora derecelerini Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak.  

YDS’den 80 veya denkliği kabul edilen bir 

uluslararası sınavdan eşdeğer puan almış olmak. 

Doçentliğini 'Siyaset Bilimi' alanında almış olup 

popülizm, Milliyetçilik ve Türk Siyasal Hayatı 

üzerine çalışmalar yapmış olmak 

 939/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 884/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı

Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 70)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek

Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3506)
–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 3507)
–– Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3508)
–– Rami Kışlasının (İstanbul) Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Müze Olarak

Düzenlenecek Olması Nedeniyle Rami Esnafı İçin İnşa Edilmekte Olan Çarşının Ulaşım Sistemine Bağlanarak
Çevresiyle Bütünlük Arz Edecek Şekilde Tamamlanması Amacıyla İhtiyaç Duyulan Özel Mülkiyete Konu
Taşınmazların TOKİ Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3509)

–– Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Merkez Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Bölgedeki Toplu Konut,
Turizm, Ticaret ve Cami Alanı İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3510)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 3511)

–– 154 kV Mihmandar-İncirlik-Ceyhan-1 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3512)

–– Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 3513)

–– Konya İlinde Yapılacak Olan Silah ve Silah Sistemleri Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı
Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3514)

–– Niğde İli, Çamardı İlçesi, Bereketli Mahallesinde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri
Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3515)

–– 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında
FOB Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranının, 2020 Yılı İçin %80 Olarak
Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3516)

–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına
Dair Karar (Karar Sayısı: 3517)

–– Bazı Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ve Kapatılması ile Bazı Yüksekokul ve Fakültelerin Adlarının
Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3518)

–– Bazı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması ile Bazı Fakültelerin Adlarının
Değiştirilmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Suriye’de (Çobanbey/Halep)
Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 3519)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/101, 102)

YÖNETMELİKLER
–– İkamet İzni İşlemlerinin Yürütülmesine Dair Yetkili Aracı Kurumlar Yönetmeliği
–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği
–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Antalya AKEV Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akıllı Sistemler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/02/2021 Tarihli ve 9412 Sayılı Kararı

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