
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 180. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-

tim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin on beşinci

fıkrasında yer alan “(b) ve (c)” ibaresi “(c) ve (ç)” olarak değiştirilmiştir.

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

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/4/2018 30388

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/5/2020 31138

2- 12/6/2021 31509

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

3 Ağustos 2021
SALI

Sayı : 31557
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Ticaret Bakanlığından:
BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Bal-
kan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hak-
kında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının

2.10 uncu maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine
İlişkin Protokol 1’in,

b) Türkiye Cumhuriyeti ve Kosova Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının
II.10 uncu maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yön-
temlerine İlişkin Ek II.1’in,

uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkan-

lığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci ve 448 inci maddeleri ile,
b) 25/6/2021 tarihli ve 4161 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuri-

yeti ile Bosna Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Ek IV’ünde yer alan Protokol 1’e,
c) 14/5/2015 tarihli ve 2015/7801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye

Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan
Ek II.1’e,

dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/7/2009 27293
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 16/3/2010 27523
2- 2/9/2010 27690
3- 2/8/2011 28013
4- 21/2/2012 28211
5- 15/6/2012 28324
6- 12/7/2013 28705
7- 9/7/2017 30119
8- 23/6/2018 30457 (Mükerrer)
9- 7/7/2018 30471
10- 2/8/2019 30850
11- 11/9/2019 30885
12- 20/5/2021 31486
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Ticaret Bakanlığından:

PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL

KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN

TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Av-

rupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eş-

yanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2/9/2013 tarihli ve 2013/5414 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ekinde yer alan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Kon-

vansiyonun Türkiye için uygulanmasında;

a) Türkiye Cumhuriyeti ile Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı arasında

imzalanan ve 29/5/2017 tarihli ve 2017/10411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Ser-

best Ticaret Anlaşmasının II.10 uncu maddesinde yer alan “Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği”

hükmünün,

b) Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 24/8/2016 ta-

rihli ve 2016/9129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Serbest Ticaret Anlaşmasının

Ek I’inde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin

Protokolün,

c) Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 11/3/2009

tarihli ve 2009/14829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile

Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli

Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 2’nin,

ç) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 7/5/2010 tarihli

ve 2010/445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan

Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavra-

mının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

d) Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri arasında imzalanan ve 25/5/2021 tarihli

ve 4020 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri

Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Me-

todlarına İlişkin Ek I’in,

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



e) Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 18/2/2008

tarihli ve 2008/13298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Ar-

navutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler

Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

f) Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasında imzalanan ve 17/4/2005 tarihli ve

2005/8656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yö-

netimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde

yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol

II’nin,

g) Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında imzalanan ve 5/9/2008 tarihli ve

2008/14127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan

Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı

ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

ğ) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasında imzalanan ve 31/12/2009 tarihli ve

2009/15753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Ara-

sında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve

İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-V’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/10/2017 30216

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/2/2018 30324

2- 23/6/2018 30457 (Mükerrer)

3- 7/7/2018 30471

4- 2/8/2019 30850

5- 11/12/2019 30975

6- 31/12/2020 31351 (3. Mükerrer)

7- 20/5/2021 31486

8- 11/6/2021 31508

9- 29/7/2021 31552
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Altınbaş Üniversitesinden:
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Altınbaş Üniversitesine bağlı fakülteler, yük-

sekokul ve meslek yüksekokuluna kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Altınbaş Üniversitesine bağlı fakülteler, yüksekokul

ve meslek yüksekokulunda yürütülen 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 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunu,
c) Dekan: Altınbaş Üniversitesine bağlı fakülte dekanlarını,
ç) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,
d) İlgili kurul: Üniversiteye bağlı birim kurulunu,
e) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı birim yönetim kurulunu,
f) Müdür: Üniversitesiye bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini,
g) Mütevelli Heyeti: Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
h) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Altınbaş Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,
j) ÜYK: Altınbaş Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
k) YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalamasını,
l) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
m) YÖKSİS: Yükseköğretim Bilgi Sistemini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Kayıt ve Kabul İşlemlerine İlişkin Esaslar

Kontenjanlar, kabul ve kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı ön lisans ve lisans diploma programlarına alınacak

öğrenci sayıları, her yıl Senato tarafından belirlenir, Mütevelli Heyetinin onayından sonra
YÖK’e teklif edilir ve YÖK kararıyla kesinleşir.

(2) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için
ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirilmiş olmak ve aynı düzeyde örgün öğretimde bir
başka programa kayıtlı olmamak gerekir.

(3) Üniversiteye uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, Altınbaş Üniversitesi
Yurtdışından Öğrencilerin Lisans Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi kapsamında yürütülür.
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(4) Üniversiteye kesin kayıt tarihleri ve kayıt belgeleri YÖK tarafından belirlenir ve
ÖSYM tarafından ilan edilir. Ayrıca Üniversite web sayfasından da duyurulur. Üniversiteye kesin
kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar kesin kayıt işlemini, ilan edilen süreler içinde, e-Devlet
üzerinden veya bireysel başvuru ile Üniversiteye gelerek yapabilirler. Geçerli mazereti bulunan
öğrenci adayları, vekalet verdikleri vekilleri aracılığıyla kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Eksik
veya geçerli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Kayıt için istenen belgelerin aslı, e-Devletten
alınan barkotlu çıktısı veya aslı görülerek Üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

(5) Kayıt işlemlerini ilan edilen süreler içinde yaptırmayan veya kayıt için istenen bel-
geleri zamanında sağlamayan öğrenci adayları, kayıt olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve
herhangi bir hak iddia edemezler.

Özel öğrenci ve misafir öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Özel öğrenciler; yurt içinde veya yurt dışında YÖK tarafından tanınan

bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Üniversiteden ders almalarına izin verilen öğrenci-
lerdir.

(2) Özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır.
Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde YÖK kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet
edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan
hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık
kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin Üniversite Yönetim
Kurulunun teklifinin olması.

(3) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün onayı ile İngilizce Hazırlık Programına
özel veya misafir öğrenci kabul edilebilir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili İn-
gilizce dil olan programlarda ders alabilmeleri için İngilizce dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir.

(5) Özel öğrenciler ders ve sınavlarla ilgili bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri
yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, aldıkları
dersleri ve notları gösteren not durum belgesi verilir.

(6) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci
olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamalara ilişkin
notlar ve AKTS kredileri ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki
yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Bu konudaki uygulama, 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 ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(7) Değişim programı kapsamında veya özel öğrenci olarak başka üniversiteden ders
alan öğrenciler, eğitim-öğretim ücretini Altınbaş Üniversitesine ödemeye devam ederler.

(8) Üniversiteye özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler, kayıt sırasında Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenen eğitim-öğretim ücretini Altınbaş Üniversitesine öderler.

(9) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğrenim süresine dâhildir.
(10) Misafir öğrenci; herhangi bir üniversiteye kayıtlı olmadığı halde, belirli bir alanda

bilgi ve deneyimini arttırmak, Üniversite ortamı, kültürü, kazanımı edinmek ve bu amaçla yü-
rütülen dersleri takip etmek isteyen, en az lise mezunu olan ve Üniversitede ders almasına izin
verilen kişidir. Misafir öğrencilerin kabulü ve alacağı dersler, ilgili akademik birim yönetim
kurulu tarafından karara bağlanır. Misafir öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen
ücreti öderler. Derse devam dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Misafir öğrencilere
bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi koşuluyla aldığı dersleri ve notları
gösteren bir belge verilir.
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Yatay ve dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin kurum içi, kurumlar arası

ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçişleri, Yükseköğretim Kurumlarında Ön-
lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, ilgili yılın ÖSYM kılavuzunda
yer alan koşullar ve Altınbaş Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Programları Arasında Yatay Geçiş
Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans diploma programlarına, ÖSYM tarafından
yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yoluyla öğrenci kabulü; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları
Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ve Altınbaş Üniversitesi
Dikey Geçiş Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

(3) Yatay veya dikey geçiş ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki yük-
seköğrenimi sırasında alıp başardığı derslerden eşdeğer olanlara, ilgili yönetim kurulu kararı
ile muafiyet verilerek, intibak ettirileceği yarıyıl belirlenir. Dikey geçişle kayıt yaptıran öğren-
cinin lisans ağırlıklı not ortalamaları, ön lisans programında alarak lisans programında intibakı
yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

(4) Yatay veya dikey geçişle öğretim dili İngilizce olan programlara kayıt yaptıran öğ-
rencilerin, öğrenime başlayabilmesi için kayıt sırasında Senato tarafından belirlenen İngilizce
dil yeterliklerini belgelendirmeleri gerekir. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen
İngilizce sınavında başarılı olan, YÖK veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve ge-
çerlilik süresi belirlenen ulusal veya uluslararası sınavlarda, Senato tarafından belirlenen dü-
zeyde başarılı olduğunu belgelendirenler doğrudan yatay veya dikey geçişle kayıt yaptırdığı
programda öğrenimlerine başlar. İngilizce yeterlik düzeyini belgelemeyen, belgesi yetersiz
olan veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavda başarısız olanlar, İngilizce
hazırlık programında öğrenim görürler.

Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt
MADDE 8 – (1) Öğrenciler, devam ettikleri ön lisans veya lisans programına ek olarak

ikinci bir ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırarak çift anadal programı kapsamında
ikinci bir diploma alabilir.

(2) Lisans programına devam eden öğrenciler, başka bir programda da bilgi, beceri ve
yetkinliğini geliştirmeyi sağlamak amacıyla yan dal programına katılabilirler. Yan dal progra-
mını başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir.

(3) Çift anadal ve yan dal programları, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Altınbaş Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal
Programı Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Engelli öğrenciler
MADDE 9 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran engelli öğrenciler, engel türü ve derecesini

gösteren bir sağlık raporunu kayıt sırasında ilgili personele teslim ederler. Engelli öğrenciler
için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Engelsiz Altınbaş Birimi tarafından gerekli aka-
demik, idari, fiziksel, psikolojik ve sosyal destek çalışmaları yapılır. Engelli öğrencilerin du-
rumları ve talepleri akademik birimlerdeki Engelsiz Altınbaş Birimi koordinatörleri ve akade-
mik danışmanlarla birlikte değerlendirilerek ihtiyaçlarına yönelik gerekli düzenlemelerde göz
önünde bulundurulup yerine getirilir.

(2) Engelli öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak engeli
nedeniyle eğitim-öğretim çalışmaları ve sınav gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çek-
meleri durumunda, danışman, koordinatör ve ilgili ders sorumlusu öğretim elemanı söz konusu
güçlüklerin giderilmesi için Engelsiz Altınbaş Biriminden destek sağlayarak gerekli düzenle-
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meleri yapar. Engel türü ve derecesine göre öğrencinin dersin gerekliliklerini yerine getireme-
yecek durumda olması halinde, o derse eşdeğer olan başka bir ders alması sağlanır. Gerekli
durumlarda sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak
özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler ve okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da
araçlar sağlanır.

Kimlik kartı
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Üniversiteye kesin kayıt yaptıran

öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından fotoğraflı bir öğrenci kimlik kartı verilir.
Mezun olan ve ilişik kesen öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlı-
ğına teslim etmek zorundadırlar.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 11 – (1) Öğrenciler; öğrenim süreleri boyunca, Üniversite tarafından yapılan

yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrencilere yapılacak her türlü yazılı tebligat Üni-
versiteye ilk kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra güncellediği posta adresine ve Üniversite
tarafından verilen e-posta adresine gönderilerek veya ilgili akademik birim tarafından ilan edil-
mek suretiyle tamamlanmış sayılır. Öğrenciler, iletişim adreslerinde meydana gelen değişik-
likleri en geç bir hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zo-
rundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres vermiş
olan öğrencilere yapılacak tebligat, kayıt dosyalarında ve sistemde bulunan en son adreslerine
gönderilir ve tebligat 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine
göre tebliğ edilmiş sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 12 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri en az 14 haftalık ders ve bunu takip

eden yarıyıl sonu sınavları süresinden oluşan iki yarıyıllık veya en az 28 haftalık ders ve bunu
takip eden yıl sonu sınavları süresinden oluşur.

(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihle-
rine ait hususlar, Senato tarafından belirlenen ve Rektörlük tarafından ilan edilen akademik
takvim ile düzenlenir.

(3) Güz ve bahar dönemleri dışında, Senato kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu
yedi haftalık ders ve bu süreyi takip eden sınavlar olmak üzere en çok sekiz hafta olarak dü-
zenlenir.

(4) Yaz öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Öğretim dili
MADDE 13 – (1) Üniversitenin öğretim dili, Türkçe veya İngilizcedir. Bazı program-

larda veya uluslararası ortak diploma programlarında İngilizce dışında tamamen veya kısmen
yabancı dille eğitim-öğretim yapılabilir.

Öğrenim süresi
MADDE 14 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince bir yıl süreli yabancı

dil hazırlık sınıfı hariç, öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında azami süre dört
yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında azami süre yedi yıl, öğrenim süresi beş
yıl olan lisans programlarında azami süre sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans program-
larında azami süre dokuz yıldır.

(2) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde öğrenim ücretinin öden-
memesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak, Üniversite
yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi
ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



(3) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabilmek için
son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sı-
navlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sı-
navları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl/iki öğretim yılı; bir ders-
ten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları
dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

(4) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldık-
ları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle
ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem/son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yük-
seltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı dersler
ile uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen
öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak
kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci öğrenim ücretini öde-
meye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.

(5) Yatay geçiş, dikey geçiş ve çift anadal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim
süreleri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(6) Kayıt dondurulan süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.
(7) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı geçirdikleri süre öğrenim

süresinden sayılır.
(8) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-

rında geçirilen süreler öğrenim süresine dâhildir.
Eğitim-öğretim ücreti ve burslar
MADDE 15 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Öğrenim ücretleri her yıl

Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenim
ücreti bir akademik yıl için alınır.

(2) Burslar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine belirtilmiş olan azami öğrenim
süreleri boyunca devam eder.

(3) İsteğe bağlı yaz öğretiminde alınan dersler, dersin AKTS kredisi başına ücrete tabi
olup, bursluluk oranları yaz öğretimi ücretlerinde de aynen uygulanır.

(4) Yarıyıl ders kayıtları, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenim üc-
retinin ödenmesinden sonra yapılır. Öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrenci; ders
kaydı yaptıramaz, kayıt yenileyemez, kayıt donduramaz ve öğrencilik haklarından yararlana-
maz.

(5) Uluslararası öğrenciler için eğitim-öğretim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenir.

(6) Azami öğrenim sürelerini tamamlamış olan öğrenciler, aldıkları derslerin AKTS
kredisi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öderler.

Yabancı dil yeterlik ve zorunlu yabancı dil hazırlık programı
MADDE 16 – (1) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan ön lisans ve li-

sans programlarına ÖSYM tarafından merkezi sınavlarla yerleştirilerek kayıt yaptıran öğren-
ciler, uluslararası öğrenci veya yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil yeterliği
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavı ile tespit edilir.

(2) Yabancı dil yeterlik sınavının sonucuna göre; dil seviyesi yeterli bulunanlar ile YÖK
veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen ulusal veya ulus-
lararası sınavlarda, Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgelendirenler
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doğrudan birinci sınıfta öğrenime başlar. Yabancı dil yeterlik sınavına katılmayan veya bu sı-
navın sonucuna göre yabancı dil düzeyi yeterli bulunmayanlar bir yıl zorunlu yabancı dil ha-
zırlık programına devam eder. Yabancı dil hazırlık programının süresi en fazla iki yıldır.

(3) Yabacı dil hazırlık programında ikinci yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, talep
etmeleri durumunda Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa yatay geçiş
yapabilir veya ÖSYM tarafından zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğren-
cileri Türkçe programlara yerleştirme uygulamasına başvuru yapabilirler.

(4) Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler, isteğe bağlı olarak
bir yıl yabancı dil hazırlık programında eğitim görebilirler. Yabancı dil hazırlık programında
geçen bir yıllık süre azami öğrenim süresinden sayılmaz. Yabancı dil hazırlık eğitimine devam
eden öğrenciler bir akademik yıl sonunda başarı durumuna bakılmaksızın doğrudan kendi prog-
ramlarına devam ederler.

Eğitim-öğretimin kapsamı, derslerin kredi değerleri ve öğretim planları
MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim programı; teorik dersler, uygulamalar, ödev, proje,

laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, seminerler, bitirme tezi,
mesleki eğitim ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Ön lisans ve lisans programlarında yarıyıllara göre ders planlarında yer alacak ders-
lerin kodu, adı, içeriği, AKTS kredi değeri, zorunlu ve seçmeli türü, ön koşulları, uygulama ve
staj esaslarını kapsayan öğretim programları, bölüm/program başkanlığının önerisi üzerine
ilgili kurullar tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Ders planlarında yer alan dersler, teorik derslerin yanı sıra uygulamalar, laboratuvar,
klinik çalışması, atölye, ödev, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj gibi sınıf içi
ve dışı öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsar. Dersler zorunlu, ortak zorunlu, seçimlik ya da
ön koşullu olabilir. Zorunlu dersler; öğrencinin ders planında almakla yükümlü olduğu ders-
lerdir. Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ben-
dinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ile yabancı dil dersleridir. Seçimlik
dersler; öğrencinin kaydolduğu programın ders planında bulunan, alan, ortak ve serbest seçmeli
olarak öğrencinin seçimine bağlı derslerdir. Ön koşul ve ön koşullu ders; bir dersin alınabilmesi
için bu dersten önce alınarak başarılmış olması gereken ders ön koşul dersi, alınabilmesi için
bir ön koşul dersin başarılmasına bağlı olan ders ön koşullu ders olarak tanımlanır. Ön koşul
ve ön koşullu ders/dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir. Öğrenciler kayıtlı oldukları
programın tüm zorunlu dersleri ile ders planlarında gösterilen tür ve sayıda seçimlik dersleri
almakla yükümlüdür.

(4) Bölüm/program öğretim planlarında dersler, haftalık ders saati, ulusal kredi ve
AKTS kredisi ile yer alır. Bir dersin ulusal kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama
ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur. AKTS kredisi hesabında Bologna kri-
terleri uygulanır. Öğrencinin her tür eğitim-öğretim faaliyetleri ve toplam iş yükü kredilendi-
rilerek her bir dersin AKTS kredisi belirlenir. Bazı dersler veya uygulamalar öğrenci iş yükün-
den sayılmakla beraber ağırlıklı genel not ortalamasına katılmayabilir. Ders yükü, başarı de-
ğerlendirmesi ve genel not ortalaması hesabında AKTS kredisi esas alınır.

(5) Eğitim-öğretim planlarında her akademik yıl 60 AKTS olacak şekilde düzenlenir.
Mezuniyet için gerekli ders ve uygulamaların toplamı, önlisans programlarında 120, dört yıllık
lisans programlarında 240 AKTS, beş yıllık lisans programlarında 300, altı yıllık lisans prog-
ramlarında 360 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.

(6) Uluslararası ortak diploma programı müfredatını oluşturan ders, laboratuvar, uygu-
lama, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile müfredatın programı yürüten üni-
versiteler arasındaki bölüşümü, iki üniversite arasında yapılan protokol kapsamında yürütülür.
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(7) Ders planlarında yapılacak değişiklikler ilgili kurullarda kabul edildikten sonra Eği-
tim, Müfredat ve İntibak Komisyonunda görüşülür, Senato kararıyla kesinlik kazanır. Öğren-
cilerin hak kaybına uğramaması için ders planı değişiklikleri kural olarak intibaklarla birlikte
yılda bir kez Mayıs ayı içerisinde yapılır ve bir sonraki eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından
itibaren uygulanmaya başlanır.

(8) Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla ikili anlaşmalar çerçevesinde
uluslararası ortak lisans programı, öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir. Ders ve
kredi transferi yapılabilir. Bu programlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ikili an-
laşma ve protokoller kapsamında yürütülür.

(9) Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde lisans eğitimine yönelik ortak diploma prog-
ramları düzenlenebilir. Uluslararası ortak diploma programlarının eğitim-öğretimine ilişkin
esaslar, ikili anlaşmalar çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Ders muafiyeti
MADDE 18 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önceki yükseköğ-

renimleri sırasında başarmış oldukları dersler için kayıt yaptırdığı hafta içinde muafiyete esas
olacak not durum belgesi (transkript) ve ders içeriklerinin aslı veya onaylı örneğini dilekçe
ekinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe verirler. Muafiyet işlemleri Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Altınbaş Üniversitesi Muafiyet
İntibak İşlemleri Yönergesi ve Altınbaş Üniversitesi Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans
Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde akademik birimlerin ilgili komisyonu tarafından
beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. İlgili birimin yönetim kurulu muafiyet ve intibak işlem-
lerini görüşerek karara bağlar. Öğrencinin daha önceki yükseköğrenimi sırasında alıp başarılı
olduğu dersin/derslerin kodu, adı, AKTS’si ve başarı notu ile Üniversitede eşdeğer kabul edi-
lerek muafiyet verilen dersin/derslerin kodu, adı, AKTS’si ve başarı notları 25 inci maddede
yer alan notlara dönüştürülerek tablo halinde gösterilir. Ayrıca hangi yarıyıla/yıla intibak etti-
rildiği kararda yer alır. Alınan karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı muafiyet ve intibak kararını öğrenci bilgi sistemine işler.

Kayıt yenileme, ders kayıtları ve ders yükü
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin, azami öğrenim sürelerini tamamlayıncaya kadar her

akademik yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ders kayıtlarını
yapmaları gerekir. Kayıt yenilemenin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği yarıyıl/yıl dâ-
hil, varsa geriye yönelik mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Bu koşulu ye-
rine getirmemiş öğrencilerin ders kaydı ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(2) Kayıt yenileme ve ders kaydı yapmayan öğrenciler, kaydı askıya alınmış (pasif) öğ-
renci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik
haklarından yararlanamazlar. Öğrenim ücretinin ödenmemesi suretiyle kayıt yenilenmeyen sü-
reler azami öğrenim süresinden sayılır.

(3) Dört eğitim öğretim yılı (sekiz yarıyıl) üst üste kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin,
Üniversite ile ilişikleri ilgili akademik birimlerin yönetim kurulu kararı ve YÖK’ün onayı ile
kesilir.

(4) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler ders kayıt işlemlerini akademik takvimde be-
lirtilen süreler içerisinde sistemden yaparlar. Ders kayıtları danışman onayı ile kesinlik kaza-
nır.

(5) Üniversiteye yeni kayıt yaptırmış birinci sınıf öğrencileri kayıtlı oldukları programın
ilk iki yarı yılına ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Bir akademik yılda toplam 60 AKTS’lik
ders alırlar. ÖSYS, uluslararası öğrenci kaydı, yatay geçiş veya dikey geçişle birinci sınıfa
kayıt yaptırıp, önceki öğrenimi sırasında alıp başardıkları derslerden muafiyet talebinde bulu-
nanlar, ilgili kurullarca muafiyet verilen ders/derslerin AKTS toplamı kadar 31 AKTS sınırını
aşmamak koşuluyla bir üst sınıftan ders alabilirler.
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(6) Üçüncü yarıyıldan itibaren GANO’ya göre ders kayıt işlemleri yapılır. Öncelikle,
sırasıyla alt yarıyıl/yıldan başarısız olunan, devamsızlıktan kalınan, hiç alınmamış olan sonra
da bulunulan yarıyılın derslerine kayıt yapılır.

(7) GANO’su 2,50-2,99 arasında olan öğrenciler; alt yarıyıllardan başarısız oldukları
ve hiç almadıkları ders/derslerden veya notu BB ve aşağısı olan derslerinden not yükseltmek
amacıyla, bir yarıyılda 31 AKTS olan normal ders yükünden fazla olarak bir ders, 3,00 ve üzeri
olan öğrenciler iki ders alabilirler. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir.

(8) Son iki yarıyılda kayıt olacağı derslerle mezun olabilecek durumda olan son sınıf
öğrencileri, başarılı oldukları AKTS toplamı;

a) İki yıllık ön lisans programlarında 40 AKTS,
b) Dört yıllık lisans programlarında 160 AKTS,
c) Beş yıllık lisans programlarında 220 AKTS,
ç) Altı yıllık lisans programlarında 280 AKTS,
olması halinde bir yarıyılda normal ders yükünden fazla olarak AKTS’sine bakılmak-

sızın üç ders ya da ders sayısına bakılmaksızın toplam 42 AKTS’lik ders alabilirler.
(9) Çift anadal veya yan dal programına kayıtlı olan öğrenciler, anadalda alacağı ders-

lerle birlikte bir yarıyılda normal ders yükünden fazla olarak AKTS’sine bakılmaksızın üç ders
ya da ders sayısına bakılmaksızın toplam 45 AKTS’lik ders alabilirler.

Ders ekleme-bırakma
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılı başında ders kaydı yaptıktan sonra

akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde danışmanın onayı ile ekleme veya bırakma
şeklinde değişiklik yapabilirler.

(2) Üniversiteye ek yerleştirme, dikey geçiş ve benzeri nedenlerle yeni kaydolan, mua-
fiyet ve intibak işlemleri devam eden öğrencilerin ders kayıtları, kayıtlarını takip eden bir hafta
içinde yapılmak koşuluyla ders-ekleme bırakma tarihleri sonrasına kalabilir.

(3) Akademik takvimde yer alan ders ekleme ve bırakma tarihlerinden sonra öğrenciler
hiçbir şekilde ders ekleme veya bırakma yapamaz.

Akademik danışmanlık
MADDE 21 – (1) Kayıtlı olduğu bölümde/programda eğitim-öğretime başlayan her

bir öğrenci için ilgili anabilim dalı/bölüm başkanı tarafından önerilen ve bölüm/programda gö-
rev yapan öğretim üyeleri/görevlileri arasından bir danışman atanır ve sisteme tanımlanır.

(2) Akademik danışman, kayıttan mezuniyete kadar öğrencilerin Üniversite yaşamına
uyum sağlamasına yardım ve rehberlik eder. Öğrencinin ders durumunu öğrenciyle birlikte
izler ve değerlendirir. Eğitim-öğretim süreçlerini planlamaları konusunda yardımcı olur. Ders
seçimi sürecinde öneri yapar ve eksiksiz bir şekilde ders kaydı yapılmasını sağlar. Seçtiği ders-
leri onaylar. Öğrencinin akademik, sosyal, kültürel, bilişsel yönleri ile kişiliğinin gelişimine
katkı sağlar.

Derslere devam esasları
MADDE 22 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programda ilk kez aldıkları veya daha

önce devamsızlıktan kaldıkları için tekrarlayacakları teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı
derslerin ise en az %80'ine devam etmek zorundadırlar. Derse devam koşulunu sağlayamayan
öğrenciler o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır ve yarıyıl sonu/yılsonu ve bütün-
leme sınavlarına giremezler.

(2) Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu
vardır. Uygulamaya dayalı derslerden devam koşulunu sağladığı halde başarısız olan öğrenciler,
tekrar aldıklarında derse devam etmek zorundadırlar. Hem uygulama hem de teoriği olan ders-
lerde, uygulama kısmından başarılı olan öğrencilerin, dersi tekrar aldıklarında uygulama kıs-
mına devam zorunlulukları yoktur.
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(3) Ülkemizi/Üniversiteyi yurt içi veya yurt dışında sportif, kültürel, bilimsel, sanatsal
etkinlikler gibi alanlarda temsil eden veya milli takımların sportif müsabakalarına, hazırlık ça-
lışmalarına katılan öğrenciler, bu süre içerisinde ilgili yönetim kurulu kararıyla izinli sayılır.

(4) Sağlık raporu ile ilgili işlemler, Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Sağlık Hizmetleri
Yönergesine göre yapılır.

(5) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan teorik dersler tekrar
alındığında devam şartı aranmaz, ancak derse kayıt yaptırılması zorunludur.

(6) Öğrencilerin derse devam durumu, dersin öğretim elemanları tarafından öğrenci
bilgi sistemine işlenir. Öğrenciler devam/devamsızlık durumunu sistemden izleyebilirler. De-
vamsızlık oranı teorik derslerde %30’u, uygulama derslerde ise %20’yi aşması halinde sistem
tarafından öğrenciye otomatik olarak NA (devamsız) notu verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme Esasları ve Notlar

Sınavlar
MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınav, performans, proje, ödev, tez ve portfolyo gibi

dönem içi çalışmalar, mazeret sınavı, yarıyıl sonu (final) sınavı, bütünleme sınavı, yabancı dil
yeterlik sınavı, mezuniyet için ek sınavlardan oluşur. Tamamı proje veya uygulamaya dayalı
dersler dışında her dersten en az bir ara sınav, yarıyıl sonu (final) sınavı ve bütünleme sınavı
yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü (sunum), hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak ya-
pılabilir.

(2) Küresel salgın, afet, kriz ve benzeri durumlarda uzaktan öğretim yapılan dönem-
lerde; dijital ortamlar kullanılarak uygulanacak sınavlar (gözetimli ya da gözetimsiz olarak uy-
gulanacak açık uçlu, muhakeme ve analizi önceleyecek tipte sorular ya da çoktan seçmeli çev-
rimiçi sınavlar), ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, performanslar, projeler (dijital olarak teslim
edilecek tasarım, uygulama ve portfolyo), Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS
kullanım analitikleri ve benzeri alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılabilir.
Küresel salgın, afet ve kriz dönemlerinde; uzaktan yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri, sı-
navlar, ölçme ve değerlendirme esasları, dijital ortamların izin verdiği sınav güvenlik tedbirleri
uygulanarak, hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir şekilde YÖK ve Senato ka-
rarları doğrultusunda uygulanır.

(3) Sınavlar, performans, proje, ödev, portfolyo ve uygulama gibi sürece yayılmış dö-
nem içi çalışmalar ile bunların başarı notuna etkisi ilgili dersin öğretim elemanınca 25 inci
maddeye göre belirlenip yarıyıl başında sistem üzerinden öğrencilere duyurulur.

(4) Özelliği gereği ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen laboratuvar,
atölye, proje, tasarım ve bitirme projesi gibi uygulamaya dayalı derslerin yarıyıl sonu başarı
notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları da göz önünde tutularak verilir. Bu gibi derslerden ba-
şarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına giremezler.

(5) 22 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulu sağlayarak bir dersten yarıyıl/yıl-
sonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler başarısız oldukları derslerden ve not yükseltmek
amacıyla BB ve aşağısı not aldıkları derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sı-
navında alınan not, yarıyıl/yıl sonu sınavı yerine geçer.

(6) Mazeret sınavı; ara sınav yerine yapılan sınavdır. Geçerli mazeretleri nedeniyle ara
sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belirten belgeyi bir dilekçe ekinde mazeretlerinin
bitimini izleyen en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim eder. Mazeretleri
ilgili yönetim kurulunca uygun görülen öğrencilere girmedikleri her sınav için mazeret sınav
hakkı verilir. Raporlu olunan süre içinde sınavlara girilmez. Mazeretleri uygun görülmeyen
öğrenciler girmedikleri sınav/sınavlardan başarısız sayılırlar. Yarıyıl/yılsonu final ve bütünleme
sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(7) Sınavlara girmeyen öğrenciler sınav hakkını kullanmış sayılır.
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(8) Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile dini ve milli
bayram günleri hariç cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(9) Sınav evrakları ve başarı notu değerlendirmesinde kullanılan portfolyo, proje ve
benzeri tüm materyaller sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süre ile ilgili birim tarafından
muhafaza edilir.

(10) Engelli öğrencilerin engel durumlarına göre bu Yönetmelik hükümleri çerçeve-
sinde ilgili birim kurulunca belirlenen özel sınav yöntemleri uygulanabilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 24 – (1) Ara sınavlar ile yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları akade-

mik takvimde belirtilen tarihlerde sistem üzerinden ilan edilir.
(2) Öğrenciler, notların ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde ilgili akademik birime

dilekçe ile başvurarak nota itiraz edebilirler. Dersin öğretim elemanı, itirazın kendisine intikal
ettirilmesinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde yeniden inceleme yapıp sonucu ilgili birime
yazılı olarak bildirir. Not değişikliği varsa ilgili yönetim kurulu kararı ile ivedi olarak Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından not değişikliği
sistemden ilan edilir.

(3) İlan edilen notlarda herhangi bir maddi hatanın dersin sorumlu öğretim elemanı ta-
rafından fark edilmesi halinde, notların ilan edilmesinden sonra en geç üç iş günü içerisinde,
düzeltilmiş notu gerekçesiyle birlikte ilgili akademik birime yazılı olarak bildirir. Not değişik-
liği ilgili yönetim kurulu kararı ile ivedi olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sistemde ilan edilir.

Başarı değerlendirmesi ve notlar
MADDE 25 – (1) Bir dersin başarı değerlendirmesi; ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları

ve yarıyıl/yıl sonu sınav notlarının başarı notuna etki oranları alınarak, Doğrudan Değerlen-
dirme Sistemi (DDS) ve/veya Bağıl Değerlendirme Sistemlerinden (BDS) biri uygulanarak
hesaplanır. Başarı değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların nihai başarı
notuna etki oranı ders izlencesinde belirtilir ve dersin öğretim elemanı tarafından akademik
yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(2) Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarının başarı notuna etki oranı %60, yarıyıl sonu sı-
navının başarı notuna etki oranı ise %40’tır. Özelliği gereği ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sı-
navını gerektirmeyen laboratuvar, atölye, proje, tasarım ve bitirme projesi gibi uygulamaya
dayalı derslerin yarıyıl sonu başarı notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak
nihai harfli başarı notu olarak verilir. Küresel salgın, afet ve kriz durumlarında uzaktan öğretim
yapılan dönemlerde başarı değerlendirmesi YÖK ve Senato kararları doğrultusunda uygula-
nır.

(3) Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre; aşağıdaki tabloda
yer alan harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür:

Harfli Başarı Notu Başarı Katsayısı
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FF 0,00
NA 0,00
S 0,00
U 0,00
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(4) Başarı durumuna ilişkin yukarıda belirtilen harfli başarı notlarına ilişkin esaslar ve
diğer harf notları aşağıda gösterilmiştir:

a) AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD ve S başarılı harf notlarıdır. Ancak mezun olabilmek
için öğrencinin GANO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

b) FF, NA ve U başarısız harf notlarıdır.
c) NA: Derse devam koşulunun sağlanmaması durumunda verilir. Öğrenci NA aldığı

dersten başarısız sayılır ve bu ders FF notu olarak işlem görür.
ç) S: Yeterlik ve muafiyet sınavı sonucu başarılı olunan dersler ile not ortalamasına ka-

tılmayan başarılmış derslere verilir. S notu toplam AKTS kredisine sayılır, GANO hesabına
katılmaz.

d) U: Yeterlik ve muafiyet sınavı sonucu başarısız olunan dersler ile not ortalamalarına
katılmayan başarısız derslere verilir.

e) M: Önceki yükseköğretim öğrenimi sırasında alınıp başarılı olunan ve S, G, M notu
verilen derslere muafiyet verilirken, öğrencinin aldığı notların YÖK not dönüşüm tablosu ve
Üniversite not sistemine çevrilememesi durumunda toplam AKTS kredisine sayılıp, GANO
hesabına katılmayan nottur.

f) I: Eksik notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için
gerekli çalışmalardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bir öğrenci I notu aldığı
dersten, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamla-
mak zorundadır. Aksi halde, I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Ancak ilgili yönetim ku-
rulu kararıyla yukarıda açıklanan süre uzatılabilir.

(5) Öğrenci değişim ve/veya ortak diploma programlarında öğrenim gören öğrencilerin
ilgili üniversitelerden aldıkları ders notları, Senato kararları ile muafiyet ve intibak işlemleri
esaslarına göre ilgili yönetim kurulu kararıyla, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından not
durum belgesine işlenir.

(6) Ek sınav, mazeret, muafiyet, itiraz veya mahkeme kararıyla değişen nihai notlar ve
benzeri sınav sonuçlarının harf notuna dönüştürülmesinde mutlak sistem kullanılır.

Akademik başarı not ortalaması
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin akademik başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış

oldukları derslere ait YANO (Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması) ve almış oldukları tüm dersler
için hesaplanan GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) ile izlenir. Yıllık eğitim-öğretim yapan
birimlerde, YANO/GANO hesaplarında yarıyıl yerine yıl esas alınır. YANO ve GANO, S, U,
M notları hariç, her bir dersten alınan notların başarı katsayısının, o dersin AKTS kredisi ile
çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin AKTS kredilerinin toplamına bö-
lünmesiyle elde edilen değerdir.

(2) Ağırlıklı yarıyıl/yıl not ortalaması, her yarıyıl/yıl sonunda virgülden sonra iki hane
olmak üzere not döküm (transkript) belgesinde gösterilir.

(3) Bir yarıyıla/yıla ait YANO hesabında sadece o yarıyıla/yıla ait dersler; GANO he-
sabında ise öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrar edilen derslerden
alınan son harfli başarı notu geçerli sayılır.

Ders tekrarı
MADDE 27 – (1) Kayıt yaptırdığı derslerden yarıyıl/yıl sonu sınavları sonucunda; FF,

NA ve U başarısız harf notlarını alarak başarısız olan öğrenciler, genel not ortalamalarına ba-
kılmaksızın, dersin açıldığı yarıyılda, öncelikle başarısız oldukları dersleri tekrarlamaları, sonra
var ise alt yarıyıl/yıldan hiç almadıkları ders/dersleri almaları ve daha sonra da azamî öğrenci
iş yükünü aşmamak koşulu ile bulundukları dönemin derslerini almaları gerekir.

(2) Bulunduğu yarıyılda azamî yükünü aşmamak koşulu ile genel not ortalamalarını
yükseltmek amacıyla sadece BB ve aşağısı not aldıkları dersleri tekrar alabilirler. Tekrarlanan
derslerden, daha önce alınmış olan nota bakılmaksızın alınan son not geçerlidir.
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Mezuniyet ek sınavları
MADDE 28 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami öğrenim

süresini doldurmamış olan öğrencilere mezuniyetleri için devam koşulunu yerine getirerek ba-
şarısız olduğu üç dersten (uygulamalı, uygulaması olan, proje, atölye dersleri ve staj uygula-
maları hariç) güz, bahar ve yaz dönemleri sonunda ek sınav hakkı tanınır.

(2) Azami öğrenim süresi içerisinde alması gereken tüm dersleri alıp başarılı olduğu
halde GANO’su 2,00’ın altında kaldığı için mezun olamayan öğrencilere genel not ortalamasını
yükseltmek için, tercih edeceği en fazla üç ders için (uygulamalı, uygulaması olan, proje, atölye
dersleri ve staj uygulamaları hariç) güz, bahar ve yaz dönemleri sonunda ek sınav hakkı tanı-
nır.

(3) Ek sınavlarda alınan notlar dersin nihai başarı notu olarak transkriptine işlenir.
(4) Ek sınavlar sonunda mezuniyet koşulunu sağlayamayan öğrenciler sonraki dönem-

lerde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan azami öğrenim süresi içerisinde me-
zuniyet koşulunu sağlayacak sayıda ders kaydı yapabilirler.

(5) Ek sınavlara girmeyen öğrenciler sınav hakkını kullanmış sayılır. Ek sınavlar için
mazeret sınavı yapılmaz.

Mezuniyet ve mezuniyet derecesi
MADDE 29 – (1) Öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için; kayıtlı olduğu dip-

loma programının ders planında yer alan tüm zorunlu ve seçimlik dersler, uygulamalar, stajlar
ve benzeri çalışmalar olmak üzere iki yıllık önlisans programlarında 120 AKTS, dört yıllık li-
sans programlarında 240 AKTS, beş yıllık lisans programlarında 300 AKTS, altı yıllık lisans
programlarında 360 AKTS kredisini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlaması
ve ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması, uluslararası ortak lisans
programlarından mezun olabilmek için her iki üniversitedeki yükümlülüklerin ve mezuniyet
koşullarının sağlanması gerekir.

(2) Uluslararası ortak diploma programının ortak müfredatında yer alan zorunlu dersleri
ve gerekli sayıdaki seçimlik dersleri başaran, her iki Üniversite tarafından aranan asgari
kredi/AKTS miktarını ve asgari ağırlıklı genel not ortalamalarını sağlayan ve ayrıca her iki
üniversite tarafından belirlenen diğer çalışmaları başarıyla tamamlayan öğrenciler programdan
mezun olmaya hak kazanırlar. Uluslararası ortak diploma programında mezuniyet genel not
ortalaması; Altınbaş Üniversitesi ve ortak üniversitedeki genel not ortalamalarının toplanıp iki-
ye bölünmesiyle belirlenir.

(3) Uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak koşuluyla mezuniyet ağırlıklı genel
not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur, 3,50 ve üzerinde olan öğrenciler ise
yüksek onur öğrencisi olurlar. Bu bilgi öğrencinin not döküm belgesinde belirtilir.

Diploma ve diploma eki
MADDE 30 – (1) Kayıtlı bulundukları programda eğitim-öğretimini başarıyla tamam-

layarak mezuniyet koşullarını sağlayan, mali ve idari tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğ-
rencilere diploma ve diplomayla birlikte program bilgileri, aldığı dersler ve başarı notlarını
gösterir bir diploma eki verilir.

(2) Uluslararası ortak diploma programını başarıyla tamamlayan öğrenciye, Köln Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi tarafından Bachelor of Laws (LL.B. Köln / Istanbul Altınbaş) diplo-
ması ve Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Hukuk Lisans Diploması verilir. Dip-
lomalarda programın ortak program olduğu belirtilir.

(3) Diplomanın kaybı veya zayii olması halinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir
dilekçe ve ekinde yerel veya ulusal düzeyde basımı yapılan bir gazetede çıkan ilanı ile başvuran
öğrenciye ikinci nüsha diploma düzenlenir.

(4) Mezun olan öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi
verilir. Öğrenciler e-Devlet üzerinden de mezuniyet belgesi alabilirler.
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(5) Mezun olan öğrencilere, diploma ve diploma eki dışında, almış oldukları tüm ders-
leri, uygulamaları, başarı notları ve varsa onur derecelerini de gösteren bir not döküm belgesi
(transkript) verilir.

(6) Lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, hazırlık sınıfı hariç ilgili programın
ilk dört yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve
GANO’sunun en az 2,00 olması koşuluyla, talep ettikleri takdirde ilgili yönetim kurulu kararı
ile ilişik kesip, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğre-
nimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya
Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile belirlenen esaslara
göre ön lisans diploması alabilirler.

(7) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerin meslek yük-
sekokullarına intibakları, 2547 sayılı Kanun ve Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Ta-
mamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları
Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Kayıt dondurma
MADDE 31 – (1) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen

ders ekle-bırak haftasının son günü mesai bitimine kadar ilgili dekanlığa/müdürlüğe gerekçesini
belirttikleri bir dilekçe ile başvuru yaparlar.

(2) İlgili yönetim kurulu kararıyla eğitim-öğretim ücretinin ödenmesi koşuluyla ön li-
sans programlarında en az bir yarıyıl, en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise bir defa da
iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl kayıt dondurulabilir.

(3) Askerlik, hastalık, doğal afet, olağanüstü durumlar veya önceden öngörülemeyen
diğer sebeplerle ders-ekle bırak haftasından sonra da kayıt dondurulabilir.

(4) Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.
(5) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemlerde aktif öğrencilik hakla-

rından yararlanamazlar.
(6) Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenciler, izleyen yarıyılda, ders kayıtlarını ya-

parak öğrenimlerine devam ederler.
(7) İki yarıyıl kayıt dondurmuş öğrenciler; dondurma nedeninin ortadan kalkması du-

rumunda ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri hâlinde, gerekçesini be-
lirttikleri bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvuru yaparlar.

Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 32 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Kayıt sildirme işlemleri ilgili birimlerden onay
alındıktan sonra tamamlanır. Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildiren öğrencilerin öğ-
rencilik hakkı sona erer.

(2) Uluslararası ortak lisans programlarında yükseköğretim kurumlarından birinden ili-
şiği kesilen öğrencinin diğer yükseköğretim kurumundan da ilişiği kesilir.

(3) ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılan yeni kayıtlar, yatay geçiş kayıtları
ve uluslararası öğrenci kayıtlarından sonra kayıt silinmesinin talep edilmesi durumunda, Senato
tarafından belirlenen mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi koşulu ile kayıt sildirme işlemi
gerçekleştirilebilir.

(4) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde üniversiteden çıkarılma cezası
alan öğrencinin kaydı silinir.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapan öğrencinin, geçiş yaptığı
yükseköğretim kurumundan resmî yazı gelmesi üzerine kaydı silinir.
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(6) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami süreler içinde katkı payı veya
öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesil-
mez. Ancak Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste öğrenim
ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi durumunda öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(7) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan öğretim dili tamamen veya kıs-
men yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan
öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. 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.

(8) Üniversiteye sahte belgelerle kayıt yaptırdığı kanıtlanan öğrencinin ilişiği kesilir.
(9) Üniversiteden mezun olan öğrenciler, geçici mezuniyet belgesi veya diploma alma-

dan önce ilgili birimlerden onay alarak ilişik kesme işlemlerini tamamlarlar.
Disiplin
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler,

bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine
giremezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 35 – (1) 17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Kemerburgaz Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 12/6/2017 tarihli ve 30094
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminden ge-

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/2020 tarihli ve 31285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ancak söz konusu kurumdan mezuniyet koşulunu yerine
getirmek için yararlanmadığı bağlı olduğu müfredatındaki” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/10/2020 31285
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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/24)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu

öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile
tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerinin des-
teklenmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, öncelikli konular kapsamında üniversiteler, sivil toplum

ve meslek kuruluşları, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri ve özel sektör tarafından hazırlanan proje-
lerin başvuru ve değerlendirme süreçleri ile değerlendirme süreci sonunda desteklenmesine
karar verilen projelerin Bakanlık Ar-Ge Destek Programından desteklenmesine ilişkin hususları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 6 ncı mad-
desinin sekizinci fıkrası ve 11 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ar-Ge projesi: Bilgi ve teknoloji geliştirmeye yönelik, mevzuata uygun olarak ha-

zırlanan en fazla 36 ay süreli araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projelerini,
b) Araştırmacı: Ar-Ge projelerinin yürütülmesine destek olan en az lisans mezunu ki-

şiyi,
c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Daire başkanlığı: Projelerin konusu itibarıyla ilgili olduğu TAGEM daire başkanlık-

larını,
d) Danışman: Projede fiilen katkı sağlamayıp, projeye bilimsel destek veren araştırma-

cıyı,
e) Destek Programı: Araştırma ve Geliştirme Destek Programını,
f) Enstitü: TAGEM’e bağlı enstitüler ile TAGEM tarafından araştırma yetkisi verilmiş

Bakanlık birimlerini,
g) Gelişme raporu: Proje yürütücüsü tarafından hazırlanan ve projenin belirli dönem-

lerindeki faaliyetleri, talepleri ve harcama belgelerini içeren raporu,
ğ) Genel Müdürlük: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü (TAGEM),
h) Kör proje formatı: Proje formatının kurum ve kişi bilgileri ile eklerini içermeyen ha-

lini,
ı) Kurul: Destek Programı kapsamında desteklenen/desteklenecek Ar-Ge projelerinin

değerlendirildiği ve nihai kararların alındığı Değerlendirme Kurulunu,
i) Mevzuat: Destek Programının yürütülmesinde esas alınacak Araştırma ve Geliştirme

Destek Programına İlişkin Tebliğ ile bu Tebliğe dayanılarak çıkarılacak usul ve esasları,
j) Öncelikli konular: Kurul tarafından her yıl için belirlenen, Bakanlığın ve tarım sek-

törünün ihtiyacı olan öncelikli Ar-Ge konularını,
k) Özel sektör: Şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere 13/1/2011 tarihli ve

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak ticaret siciline tescili yapılmış olup Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunan ticari işletme veya şirketleri,

l) Proje ekibi: Proje yürütücüsü, araştırmacılar, varsa yardımcı personel ve danışman-
lardan oluşan ekibi,
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m) Proje formatı: Usul ve esaslarda belirtilen kriterleri taşıyan proje formu ve ekleri,
n) Proje izleme ekibi: Proje ile ilgili faaliyetlerin ve yapılan alımların yerinde izlemesini

ve kontrollerini yaparak yerinde izleme raporu hazırlayacak olan, en az bir tanesi ilgili daire
başkanlığında görev yapan projeden sorumlu araştırmacı personel ile gerekli görülmesi duru-
munda enstitülerde görev yapan araştırmacı personel ve/veya uzman havuzunda yer alan uz-
manların da dahil edilebileceği en az iki kişilik ekibi,

o) Proje ortağı kurum: Projenin yürütülmesinde yürütücü kurum ile birlikte görev alan
kurum ve kuruluşları,

ö) Proje yürütücüsü: Projenin hazırlanması ve yürütülmesinde, yürütücü kurum ile bir-
likte, bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu taşıyan en az yüksek lisans
mezunu (hazırlık sınıfları hariç en az beş yıl lisans eğitimi verilen fakültelerden mezun olanlar
yüksek lisans mezunu kabul edilir) Türk vatandaşı araştırmacıyı,

p) Sekretarya: Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan ve Destek Programının sekre-
taryasını yürüten birimi,

r) Sonuç raporu: Proje yürütücüsü tarafından, proje süresinin bitiminden sonra mevzuatta
belirtilen süre içerisinde, formatına uygun olarak hazırlanan, projenin başlangıcından bitimine
kadar geçen sürede elde edilen bilimsel veri ve sonuçları içeren raporu,

s) TÜBİTAK Ar-Ge birimleri: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Baş-
kanlığına doğrudan bağlı, belirlenmiş alanlarda Ar-Ge faaliyetlerini yürüten merkez ve ensti-
tüleri,

ş) Usul ve esaslar: Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin hususları içeren ve Bakanlık onayı
ile yürürlüğe giren Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinde Uygulama ve Har-
camalara İlişkin Usul ve Esasları,

t) Uzman: Projelerin değerlendirilmesi veya gerekli görüldüğünde izlenmesinde görev
yapacak olan, üniversitelerin konu ile ilgili bölümlerinde görevli, en az doktor öğretim üyesi
unvanına sahip veya Genel Müdürlükte/enstitülerde görev yapan araştırmacı personeli,

u) Uzman havuzu: Uzmanlardan oluşturulan grubu,
ü) Yardımcı personel: Ar-Ge projesinin yürütülmesinde araştırmacı personelin deneti-

minde çalışan, sonuç raporunda ve yayınlarda adı geçmeyen tekniker, teknisyen, laborant, işçi
ve benzeri personeli,

v) Yürütücü kurum: Projenin hazırlanması ve yürütülmesinde bilimsel, teknik, idari,
mali ve hukuki her türlü sorumluluğu taşıyan üniversiteleri, sivil toplum ve meslek kuruluşla-
rını, TÜBİTAK Ar-Ge birimlerini ve özel sektörü,

ifade eder.
Kurulun oluşumu ve görevleri
MADDE 5 – (1) Kurul, Bakanın görevlendireceği Bakan Yardımcısı Başkanlığında,

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim
Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüklerinden en az Genel Müdür Yardımcısı
seviyesinde birer temsilci, üniversitelerin bahçe bitkileri, bitki koruma, tarla bitkileri, tarım
makineleri, tarım ekonomisi, toprak bilimi ve bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama, zoo-
tekni, su ürünleri, gıda ve veteriner hekimliği bilim dallarından birer öğretim üyesi temsilci ve
TÜBİTAK’tan bir temsilci olmak üzere toplam on dokuz üyeden oluşur.

(2) Bakan Yardımcısının katılamadığı toplantılarda, TAGEM’den katılan üye Kurula
başkanlık eder.

(3) Bakanlık dışı üyeler kurumları tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir ve Bakanlık
dışı üyelerin toplantılara katılamadığı durumlarda kurumlarınca ilgili toplantı için başka bir
üye görevlendirilebilir. Süresinden önce Kurul üyeliğinden ayrılan üyenin yerine, ilgili daire
başkanlığının önerisi doğrultusunda yeni bir üyenin görevlendirilmesi sağlanır.
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(4) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla fiziksel veya çevrimiçi ortamda yıl-
da iki kez olağan olarak toplanır, Kurul Başkanı gerektiğinde Kurulu olağanüstü toplantıya ça-
ğırabilir.

(5) Kurul, kararlarını oy çokluğu ile alır, oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının yer
aldığı tarafın kararı kabul edilir.

(6) Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Sekretarya tarafından sunulan öncelikli konu önerilerini dikkate alarak, öncelikli ko-

nuları belirlemek.
b) Önceki yıllarda imzalanmış olan Ar-Ge sözleşmelerinden doğan mali yükümlülükleri

de dikkate alarak; yürütücü kurum türü bazında, Bakanlık tarafından proje başına ödenebilecek
desteğin üst limitini ve verilebilecek destek oranlarını belirlemek.

c) Önceki yıllarda destekleme kararı alınan ve devam eden projeler ile ilgili gerekli ka-
rarları almak.

ç) Uzman değerlendirmesi sonucunda, yetmiş ve üstünde puan alan proje tekliflerini
usul ve esaslarda belirtilen Kurul değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmek ve destekle-
necek olanları belirlemek.

d) Projelere verilen desteğin durdurulması, iptali, üniversiteler için yürütücü kurum de-
ğişikliği, proje ortağı kurum değişikliği, bütçe artışı ve benzeri konularda karar vermek.

e) Proje yürütücüsünün hazırladığı gelişme ve sonuç raporları ile yerinde izleme rapor-
larına göre, daire başkanlıklarınca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda düzenlenen
inceleme raporları ile ödemeye esas hak ediş belgelerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

f) Projelere ilişkin ödemeleri karara bağlamak.
g) Projelerin yürütülmesi sırasında, projelerin işleyişini olumsuz etkileyebilecek hu-

susları önlemek amacıyla gerekli tedbir ve kararları almak.
Sekretaryanın oluşumu ve görevleri
MADDE 6 – (1) Sekretarya; ilgili daire başkanı ve çalışma grubu personelinden teşek-

kül eder.
(2) Sekretaryanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Daire başkanlıklarından gelen uzman listeleri ile uzman havuzu taslak listesini oluş-

turmak ve TAGEM Genel Müdürünün oluruna sunmak.
b) Bakanlığa bağlı birimler ve daire başkanlıklarından öncelikli konulara ilişkin görüş-

leri almak.
c) Alınan görüşler doğrultusunda daire başkanlıkları ile öncelikli konulara ilişkin öne-

rileri Destek Programına uygunluğu açısından değerlendirerek Kurula sunmak.
ç) Kurul tarafından nihai kararı verilmiş olan öncelikli konuları ilan ederek proje çağ-

rısına çıkmak.
d) Program kapsamında kullanılacak, proje hazırlama ve başvuru kılavuzu, proje form-

ları ve benzeri taslak dokümanları hazırlamak.
e) Yeni teklif projelerin, proje formatına uygunluğu bakımından usul ve esaslarda be-

lirtilen; projeleri doğrudan değerlendirme dışında bıraktıran kriterler, sekretarya ön değerlen-
dirme sürecinde revizyon gerektiren kriterler ve sözleşme imzalanma sürecinde revizyon ge-
rektiren sekretarya ön değerlendirme kriterlerine göre ön değerlendirmesini yapmak.

f) Proje formatı olarak sekretarya ön değerlendirme kriterlerine göre uygun bulunan
yeni teklif projeleri ön değerlendirmede yapılan tespitler ile birlikte ilgili daire başkanlıklarına
göndermek.

g) Daire başkanlıkları ve uzmanlarca yapılan değerlendirme sonucunda yetmiş ve üs-
tünde puan alan proje tekliflerinden desteklenecek olanların belirlenmesi amacıyla Kurula sun-
mak.
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ğ) Daire başkanlıklarınca, projelere ilişkin gelişme, sonuç ve varsa yerinde izleme ra-
porları ile ekleri incelenerek hazırlanan inceleme raporlarını ve ödemeye esas hak ediş belge-
lerini nihai kararların verilmesi için Kurula sunmak.

h) Kurul toplantısını ve yeni teklif projelerin sözleşme törenini organize etmek.
ı) Kurul tarafından projeler ile ilgili alınan kararları tutanak haline getirerek Kurul üye-

lerinin imzasına sunmak.
Daire başkanlıklarının görevleri 
MADDE 7 – (1) Daire başkanlıklarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Uzman havuzunda yer alması uygun bulunan kişilere ilişkin listeyi, onay alınmak

üzere sekretaryaya göndermek.
b) Kurula sunulmak üzere, taslak öncelikli konu başlıklarını belirlemek ve sekretaryaya

göndermek.
c) Projeleri, daire başkanlığı değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmek ve değer-

lendirme sonucunda yetmiş ve üstünde puan alan proje tekliflerini uzmanlara göndermek. 
ç) Uzmanlarca yapılan değerlendirme sonucunda yetmiş ve üstünde puan alan proje

tekliflerini Kurula sunulmak üzere sekretaryaya bildirmek.
d) Usul ve esaslarda belirtilen aşamalarda projelerin, sekretarya, daire başkanlığı, uzman

ve Kurul tarafından belirlenen revizyonlarını yaptırmak.
e) Bakanlık destek üst limitlerini aşmamak kaydıyla Kurul tarafından desteklenmesi

öngörülen projelere verilecek destek miktarını belirlemek.
f) Revizyonları yapılmış projelere ilişkin proje sözleşmesini hazırlatmak ve kontrol et-

mek.
g) En az iki kişiden oluşacak proje izleme ekibini oluşturmak.
ğ) Proje izleme ekibi vasıtasıyla proje faaliyetlerini izlemek ve gerçekleştirilen alımların

kontrolünü yapmak.
h) Proje gelişme ve sonuç raporlarında belirtilen faaliyetlerin, taleplerin ve harcamaların

mevzuata ve projeye uygunluğunu incelemek.
ı) Gelişme raporu ekinde yer alan harcamalara ilişkin fatura, gider pusulası, yurt içi ge-

çici görev yolluğu bildirimi gibi harcama belgelerini incelemek, mevzuata ve projeye uygun/uy-
gun olmayan harcamalar ile ilgili Kurula sunulmak üzere inceleme raporunda ön kararını be-
lirtmek.

i) Projelerin gelişme, sonuç ve varsa yerinde izleme raporları ile harcama belgelerini
inceleyerek, hazırladığı inceleme raporları ve ödemeye esas hak ediş belgelerini, Kurula su-
nulmak üzere sekretaryaya göndermek.

j) Projenin mevzuata, formatına, içeriğine veya sözleşmesine uygun olarak yürütülme-
diğinin ve mevzuata aykırı diğer durumların gelişme ve/veya sonuç raporları ile harcama bel-
gelerinin incelenmesi ve/veya yerinde izlemede tespit edilmesi halinde, uygulanacak idari yap-
tırım kararları ile ilgili ön kararları vermek ve Kurul tarafından verilen nihai idari yaptırım ka-
rarlarını uygulamak üzere iş ve işlemleri yapmak.

k) Gelişme raporları haricinde, doğrudan Genel Müdürlüğe yürütücü kurumdan gelen
bütçe artışı, üniversiteler için yürütücü kurum değişikliği, projenin durdurulması, desteğin iptali
dışındaki talepleri, karara bağlayarak yürütücü kurumlara bildirmek.

l) Daire başkanlığınca uzmana gönderilmeden değerlendirme dışı bırakılan veya uzman
puan ortalaması yetmiş puanın altında kalan projelerin destekleme dışında bırakılma gerekçe-
lerini ayrıntılı bir şekilde yürütücü kurumlarına bildirmek.

m) Kurul kararlarını proje yürütücüsü kurumlara bildirmek.
n) Kurul tarafından kabul edilen sonuç raporlarının, proje yürütücüsü tarafından, for-

mata uygun olarak en az beş nüsha halinde basılıp gönderilmesini sağlayarak, en az bir tanesini
daire başkanlığında muhafaza etmek ve gerektiğinde Bakanlığın ilgili birimleri ile paylaşmak.

o) Proje sonuçlarının/çıktılarının takibini yapmak.
ö) Proje kapsamında istenen bilgi/belge taleplerine cevap vermek.
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Uzman havuzunun oluşumu ve uzmanların görevleri
MADDE 8 – (1) Üniversitelerin konu ile ilgili bölümlerinde görevli, en az doktor öğ-

retim üyesi unvanına sahip olan ve uzman havuzunda yer alması uygun bulunanlara ilişkin
liste, daire başkanlıkları tarafından sekretaryaya bildirilir ve sekretarya tarafından, Genel Mü-
dürlükten onay alınarak uzman havuzu oluşturulur.

(2) Genel Müdürlük veya enstitülerde görev yapan araştırmacı personel uzman havu-
zunun doğal üyesi olup ayrıca olur alınmasına gerek yoktur.

(3) Uzmanların görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yeni teklif projeleri kör proje formatı üzerinden, uzman değerlendirme kriterlerine

göre değerlendirmek.
b) Devam eden projelerde, proje izleme ekibinde yer alması durumunda projede belir-

tilen faaliyet ve harcamalar yönünden projelerin yerinde izlemesini ve kontrollerini yaparak
raporlamak.

Çağrı ve başvuru
MADDE 9 – (1) Kurulun her yıl için belirlediği öncelikli konulara ilişkin proje başvu-

rularının TAGEM'e sunulması için, sekretarya tarafından her takvim yılında bir kez olmak
üzere TAGEM internet sayfasında çağrıya çıkılır.

(2) İlgililerce, proje formatına uygun şekilde hazırlanan projeler, çağrıda belirtilen süre
içerisinde TAGEM’e iletilir.

Proje başvurularının değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Başvurusu alınan projeler usul ve esaslarda belirtilen kriterlere göre

sırasıyla; sekretarya ön değerlendirmesi, daire başkanlığı, uzman ve Kurul değerlendirmeleri
olmak üzere dört aşamalı bir değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme kriterleri usul ve
esaslarda belirlenir.

(2) Kurul değerlendirmesi aşamasına kadar olan, her bir değerlendirme aşamasında,
kriterlere uygun bulunan projeler, bir sonraki değerlendirme aşamasına gönderilir.

(3) Proje başvuru döneminin bitimini müteakip sekretarya, proje formatı bakımından
projeleri usul ve esaslarda belirtilen sekretarya ön değerlendirme kriterlerine göre değerlen-
dirmeye tabi tutar ve sekretarya ön değerlendirme kriterlerine göre uygun bulunan projeleri ön
değerlendirmede yapılan tespitler ile birlikte ilgili daire başkanlıklarına gönderir.

(4) Daire başkanlıkları her bir projeyi, daire başkanlığı değerlendirme kriterlerine göre
yüz puan üzerinden değerlendirerek yetmiş ve üzeri puan alan projeleri, uzman değerlendiril-
mesi yapılmak üzere en az üç uzmana gönderir.

(5) Uzmanlar her bir projeyi uzman değerlendirme kriterlerine göre, yüz puan üzerinden
değerlendirir ve sonuçları Genel Müdürlüğün ilgili daire başkanlığına gönderir. 

(6) Daire başkanlıkları, daire başkanlığı ve uzman değerlendirmelerine ilişkin sonuçları,
proje değerlendirme formuna işleyerek sekretaryaya gönderir.

(7) Uzmanlarca yapılan puanlamaların ortalaması yetmiş ve üzeri olan projelerin yü-
rütücüleri veya araştırmacısı, Kurul toplantısında, projesi ile ilgili bir sunum yapar. 

(8) Kurul üyeleri, her bir projeyi Kurul değerlendirme kriterlerine göre, yüz puan üze-
rinden değerlendirir. Bu değerlendirme sonucu aldığı puan ortalaması yetmiş ve üzeri olan pro-
jeler, nihai puan hesaplanmasında dikkate alınır.

(9) Kurul, puan ortalamasının %50’si ile uzmanlar tarafından verilen puanların ortala-
masının %50’sinin alınıp toplanması suretiyle, projelerin nihai puanı hesaplanır ve bu projeler
en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanır.

(10) Nihai puana göre en yüksek puandan başlanarak ve mevcut Destek Programı bütçe
imkânları dikkate alınarak desteklenecek projeler belirlenir.

(11) Desteklenmesine karar verilen projeler, Genel Müdürlük internet sayfasından ilan
edilir.
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Proje revizyonu ve sözleşme
MADDE 11 – (1) Desteklenmesine karar verilen projelerde, gerekli görüldüğü durum-

larda, sözleşme yapılmadan önce ilgili daire başkanlığı tarafından, sekretaryanın, daire baş-
kanlığının, uzmanların ve Kurulun tespitleri doğrultusunda teknik, mali, idari ve benzeri ko-
nularda revizyon yapılması talep edilebilir. Revizyon talep edilen projeler ile ancak bu talepler
karşılandıktan sonra sözleşme imzalanabilir.

(2) Revizyon sonrası sözleşme yapılacak projeler, daire başkanlığı tarafından sekretar-
yaya bildirilir.

(3) Sekretaryanın organize ettiği sözleşme töreninde; proje yürütücüsü, yürütücü kurum
ile proje ortağı kurumun/kurumların imzaya yetkili yönetici/yöneticileri ve TAGEM Genel
Müdürü arasında proje sözleşmesi imzalanır.

(4) Sözleşme sekretarya tarafından belirlenen formata göre düzenlenir, tarafların hak
ve yükümlülükleri ile idari, mali hükümleri ve diğer hususları kapsar.

Projelerin başlatılması, gelişme ve sonuç raporları, izlenmesi, sonuçlandırılması
ve sonuçlarının takibi

MADDE 12 – (1) Projeler, sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmede belirtilen başla-
ma tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Sözleşme imzalandıktan sonra proje başlama tarihinde değişiklik yapılamaz.
(3) Projelerin teknik ve mali gerçekleşmelerinin mevzuat ve formata uygun olarak yü-

rütülüp yürütülmediği, daire başkanlığı tarafından, gelişme ve yerinde izleme raporları vasıta-
sıyla takip ve kontrol edilir.

(4) Gelişme raporları yürütücü kurumun üst yazısı ekinde ilgili yılın 15 Mayıs ve 15
Ekim tarihlerine kadar Genel Müdürlükte olacak şekilde yılda iki defa gönderilir.

(5) Gelişme raporlarının geç gelmesi nedeniyle daire başkanlıklarınca hazırlanacak olan
inceleme raporları ve ödemeye esas hak ediş belgelerinin, Kurul toplantısına yetiştirilememesi
ve buna bağlı olarak gelişme raporu ile ilgili ödeme ve benzeri kararların alınamaması duru-
munda meydana gelecek gecikmelerden, Genel Müdürlük sorumlu tutulamaz.

(6) Projelerin yerinde izleme organizasyonu, ilgili daire başkanlığı tarafından yapılır.
(7) Harcama yapılmasa bile projeler her takvim yılı için en az bir kez yerinde izlenir.

Ancak projenin ilk gelişme raporu gönderilme tarihi 15 Ekim olan projelerde, henüz harcama
yapılmamış ise ilk takvim yılı için yerinde izleme yapılmayabilir.

(8) Proje izleme ekibi tarafından yerinde izleme sonucu hazırlanan rapor daire başkan-
lığına iletilir.

(9) Yerinde izleme ve gelişme raporları ile ekinde yer alan harcama belgeleri, daire baş-
kanlığı tarafından incelenir ve değerlendirilir.

(10) İnceleme ve değerlendirme sonucu, daire başkanlığı tarafından hazırlanan inceleme
raporu ve ödemeye esas hak ediş belgesi sekretaryaya gönderilir.

(11) İnceleme raporları ve ödemeye esas hak ediş belgeleri doğrultusunda, sekretarya
tarafından hazırlanan tutanak taslağı, karara bağlanmak üzere Kurula sunulur.

(12) Proje yürütücüsü, proje süresinin bitiminden sonra üç ay içinde, formatına uygun
olarak hazırlayacağı taslak proje sonuç raporunu, yürütücü kurum üst yazısı ekinde Genel Mü-
dürlüğe gönderir.

(13) Sonuç raporunda, proje kapsamında elde edilen bilimsel bulgu, bilgi, teknoloji, al-
ternatif öneri, senaryo, gelişme ve benzeri sonuçlara yer verilir.

(14) Projede elde edilen sonuçları/çıktıları gösterir proje çıktı bildirim formu sonuç ra-
poru ile birlikte gönderilir.

(15) Daire başkanlığı, taslak sonuç raporunu inceler ve proje yürütücüsünden bazı ça-
lışmaların yeniden yapılmasını talep edebilir veya sonuç raporunda revizyon yapılmasını iste-
yebilir. Bu durumda gerekli düzeltmeler proje yürütücüsü tarafından yapıldıktan sonra sonuç
raporu Kurulda değerlendirilir.
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(16) Sonuçlanan projelerden, proje konusu Bakanlığın diğer birimleri tarafından belir-
lenenlere öncelik verilerek, daire başkanlıkları tarafından sunulması gerekli görülenler, Kurul
toplantısında proje yürütücüsü/araştırmacısı tarafından sunulur.

(17) Sonuç raporları, Kurul tarafından kabul edilir veya revizyon istenir, proje yürütü-
cüsü tarafından gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda ise reddedilir.

(18) Sonuç raporunun Kurul tarafından kabulü ile projeler sonuçlandırılır.
(19) Daire başkanlıkları tarafından gerekli görülmesi veya Bakanlığın ilgili birimlerin-

den talep edilmesi durumunda sonuçlanan projeler ile ilgili proje sonuç raporları ve/veya proje
sonucu elde edilen çıktılar ilgili Genel Müdürlükler, enstitüler ve Bakanlığın diğer birimleri
ile paylaşılabilir.

(20) Proje yürütücüleri, sonuç raporlarının Kurul toplantısında kabul edildiği tarihin
altıncı ve on ikinci ayı sonunda olmak üzere, iki defa projede elde edilen sonuçları/çıktıları
gösterir proje çıktı bildirim formunu hazırlayarak Genel Müdürlüğe gönderir.

(21) Daire başkanlıkları, desteklenen projelerin sonuçlarının/çıktılarının takibini, sonuç
raporlarının kabulünden itibaren bir yıl süreyle, proje çıktı bildirim formu ve gerekli görülmesi
durumunda yerinde izleme yaparak gerçekleştirir.

Ödeneklerin kullandırılması
MADDE 13 – (1) Destek ödemesi; tarımsal destekleme bütçesinden, Kurul tutanağında

karara bağlandıktan sonra, yürütücü kurum adına T.C. Ziraat Bankası şubeleri nezdinde açılmış
proje hesabına yapılır.

(2) Projenin başlama tarihinden önce ve/veya süre uzatımı dâhil, proje süresinin biti-
minden sonra yapılan harcamalara ilişkin destek ödemesi yapılmaz.

(3) Destek Programı kapsamında avans ödemesi yapılmaz.
(4) Projede kullanılmak ve araştırmanın gerektirdiği miktar ve ölçüyle sınırlı olmak

kaydıyla Destek Programı bütçesinden desteklenecek harcama kalemleri aşağıda belirtilmiş-
tir:

a) Ticari üretim yapılabilecek büyüklük ve kapasitede olanlar hariç olmak üzere; alet,
makine, teçhizat, yazılım ve donanım alımları.

b) Tarımsal alet ve ekipmanların kiralama ücretleri (projede kullanılması gerekli olan
traktör, biçerdöver, mibzer, pulluk, ilaçlama makinası ve benzeri tarımsal alet ve ekipmanlar).

c) Ticari üretim yapılabilecek miktarlarda olanlar hariç olmak üzere sarf malzeme alım-
ları.

ç) Araştırmanın gerektirdiği miktar ve ölçüde yem, tohum, ilaç, gübre ve benzeri girdi
alımları.

d) Projede ihtiyaç duyulan hizmet alımı giderleri (anket, deneme, analiz, ekonometrik
modelleme, tasarım ve benzeri).

e) Bina, laboratuvar gibi yapılar hariç olmak üzere, projede kullanılan cihaz, ekipman,
sera ve benzeri materyalin bakım onarım ücretleri.

f) Tescil, patent ve sertifikasyon ücretleri.
(5) Bakanlık tarafından desteklenen projelerde, bütçe/harcama kalemlerine ilişkin des-

tek üst limitleri ve şartları, usul ve esaslarda belirlenir. Ancak Bakanlığın proje başına verebi-
leceği destek üst limitinin aşılmaması şartıyla daire başkanlığı belirli projeler için proje yürü-
tücüsünün gerekçeli talebini uygun bulması durumunda usul ve esaslarda bütçe/harcama ka-
lemleri bazında belirlenen Bakanlık destek üst limitlerini, makine-teçhizat bütçe kalemi hariç
olmak kaydıyla artırabilir.

(6) Destek Programı bütçesinden desteklenmeyecek harcama kalemleri aşağıda belir-
tilmiştir:

a) Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari
amaçlı reklam giderleri.
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b) Proje hazırlama, başvuru ve sözleşme giderleri, gelişme ve sonuç raporları ile bunlara
ait basım giderleri.

c) Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri hariç, projenin sonuçlarının ticari uygulamaya
dönüştürülmesi için yapılacak giderler.

ç) Destek Programı bütçesinden desteklenecek harcamalarda belirtilenlerden, araştırma
projesinin gerektirdiği kapasite/miktarlar hariç olmak üzere, ticari üretime yönelik büyük kapasite-
deki/miktardaki alet, ekipman, hayvan (inek, koyun, keçi, manda, tavuk ve benzeri) ve sarf mal-
zemesi (yem, tohum, ilaç, gübre ve benzeri) alımları.

d) Tarımsal alet ve ekipmanların (traktör, biçerdöver, mibzer, pulluk, ilaçlama makinası
ve benzeri) satın alımı.

e) Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri.
f) İnşaat ve altyapı giderleri.
g) Proje ekibinde yer alan veya almayan personele ödenecek burs, maaş ve benzeri üc-

retler.
ğ) Havale, sigorta, banka maliyetleri gibi mali hizmet maliyetleri.
h) Bina, arazi alımları ve kiralamaları.
ı) Taşıt alımı ve taşıt kiralamaları.
i) Başka bir fon kaynağından finanse edilen kalemler.
j) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri.
k) Çalıştay, fuar, tanıtım, konferans, sempozyum ve toplantı gibi organizasyonlara iliş-

kin giderler.
l) Danışmanlık ve eğitim ücretleri.
m) Bilgisayar, fotoğraf makinası, yazıcı, kamera, harici bellek, telefon, projeksiyon ci-

hazı, klima, buzdolabı, bulaşık makinası, kırtasiye malzemesi, eldiven, kağıt havlu ve benzeri
alımlar.

n) İşçilik ücretleri.
o) Nakliye giderleri.
ö) Proje ile ilgisi olmayan giderler.
Projede değişiklik talepleri
MADDE 14 – (1) Devam eden projelere ilişkin değişiklik talepleri değerlendirilirken

aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Projelerdeki öngörülmeyen giderler ve/veya maliyet artışlarından kaynaklı sorunların

giderilmesi amacıyla yürütücü kurumun gerekçeli başvurusu üzerine, ilgili daire başkanlığının
uygun görüşü ve Kurul kararı ile Bakanlıkça projeye verilen destek tutarında artış yapılabilir.
Yapılacak destek tutarındaki artış, Bakanlık desteğinin %10’unu geçemez.

b) Mücbir sebepler haricinde, yürütücü kurumun gerekçeli başvurusu üzerine, daire
başkanlığının uygun görüşü ile projenin süresi en fazla bir yıl uzatılabilir. Ancak ıslah projele-
rinde, ilgili daire başkanlığının görüşü ile Kurul tarafından, projenin süresi üç yıla kadar uza-
tılabilir.

c) Yürütücü kurumlar, desteklenen projelerini başka kurum/kuruluşlara devredemezler.
Ancak üniversitelerin yürütücü olduğu projelerde, proje yürütücüsünün başka bir üniversiteye
geçmesi veya üniversitenin bölünmesi durumlarında, devir eden ile devir alan üniversitenin,
karşılıklı olarak devir işlemini kabul etmesi ve yazışma ile bu hususu belgelemesi koşulu ve
Kurulun uygun kararı ile proje devredilebilir. Bu projeler için aynı şartlarda yeni sözleşme im-
zalanır ve proje ile ilgili her türlü hak ve sorumluluk devir alan üniversiteye ait olur. Ayrıca o
zamana kadar alınan tüm makine, teçhizat ve sarf malzemeleri yürütücülüğü devir alan üni-
versiteye koşulsuz devredilmesi gerekir.

ç) Yürütücü kurum tarafından proje ortağı kurumun değiştirilmesinin talep edildiği du-
rumlarda, bu talepler hakkında kararı ilgili mevzuata göre Kurul verir.
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d) Yürütücü kurum tarafından proje ekibinden bir kişinin değiştirilmesinin talep edildiği
durumlarda, bu talepler ilgili daire başkanlığı tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve
yürütücü kuruma bildirilir.

e) Desteklenen projelere ilişkin proje yürütücüsü/yürütücü kurum tarafından gerekçeli
olarak sunulan diğer değişiklik talepleri, ilgili mevzuata göre karara bağlanır. Mevzuatta be-
lirtilmeyen hususlarla ilgili değişiklik talepleri hakkında nihai kararları ise Kurul verir.

Proje yürütücüsü ve yürütücü/ortağı kurumun sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Proje yürütücüsü, proje kapsamındaki faaliyetler ile mal ve hizmet

alımlarının bu Tebliğ hükümlerine ve usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesinden so-
rumludur.

(2) Proje yürütücüsü ve yürütücü kurum, proje uygulamalarının mevzuat ve sözleşmeye
göre gerçekleştirilmesinden, alım-satımlara ve diğer uygulamalara yönelik tüm belgelerin asıl-
larının gerektiğinde ibraz edilmek üzere proje bitiş tarihinden itibaren beş yıl süre ile muhafa-
zasından sorumludur.

(3) Proje yürütücüsü/ortağı kurumun ve proje yürütücüsünün diğer sorumlulukları söz-
leşmeyle belirlenir.

Fikri, sınaî mülkiyet hakları ve telif hakları
MADDE 16 – (1) Bakanlık tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sonu-

cunda ortaya çıkan bilgi, eser, buluş, tescil, patent, faydalı model, teknoloji gibi her türlü fikri
ürün ve proje çıktıları üzerindeki fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin hususlar, proje söz-
leşmesi ile düzenlenir.

(2) Proje yürütücüleri, Bakanlığın desteğini belirtmek şartıyla yurt içinde veya yurt dı-
şında, araştırma ile ilgili bilimsel yayın yapabilir. Ancak bilimsel yayın yapılması için izin alın-
ması şartı getirilen projelerde bilimsel yayın yapılmadan önce Genel Müdürlükten izin alınır.

(3) Proje kapsamında yapılan bilimsel yayınların bir örneğinin, gelişme ve sonuç rapo-
runun ekinde Genel Müdürlüğe gönderilmesi zorunludur.

(4) Proje ile ilgili yayınlarda, yardımcı personel hariç, proje ekibinde yer alan kişilerin
isimleri yazılır.

(5) Projeler ile ilgili kamu kurumları dışında üçüncü taraflardan gelen bilgi/belge ta-
lepleri Genel Müdürlük tarafından karşılanmaz.

Mülkiyet işlemleri
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde alımı desteklenen malzeme, alet, makine-

teçhizat, yazılım-donanım ve benzeri materyalin mülkiyetinin kime ait olacağı proje sözleşmesi
ile belirlenir.

Etik kurallara uyma yükümlülüğü
MADDE 18 – (1) Proje ekibi ve yürütücü/ortağı kurum, aşağıda belirtilen etik ilkelere

uygun hareket etmek zorundadır:
a) Kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış ilkelerini düzenleyen tüm

mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmasını sağlamak.
b) İnsan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, tüm

mevzuat hükümlerine ve uluslararası etik ilkelerine uygun hareket etmek.
c) Projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve yayın kuralla-

rına uymak.
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan ilkelere uyulmadığı durumların tespiti halinde,

ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket etmek.
Mücbir sebepler
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde mücbir sebep sayılabilecek hususlar aşağıda

belirtilmiştir:
a) Kısmi veya genel seferberlik ilanı veya grev.
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b) Yurt içi/yurt dışı materyal temin edilememesi.
c) Proje yürütücüsü veya birinci derece yakınının, uzun süre yataklı/ağır tedavi gerek-

tiren hastalığının oluşması veya ölümü nedeniyle proje yürütücüsünün projeyi yürütemeyecek
olması ve proje yürütücülüğü yapabilecek başka bir kişinin bulunamaması.

ç) Sabotaj veya patlamaların meydana getirdiği sonuçlar.
d) Yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler ile salgın hastalıklar.
e) Ağır ekonomik bunalım nedeniyle veya başka sebeplerle olağanüstü hal ilanı.
f) Destek Programına ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararında yer verilmemesi ya da Bakan-

lığın Ar-Ge desteğini iptal etmesi veya Bakanlık dışında bir kuruma devretmesi.
g) Projenin yürütülmesini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte bitki ve hayvan salgın

hastalığının ortaya çıkması.
Proje desteğinin durdurulması ve iptali
MADDE 20 – (1) Mücbir sebeplerle geçici olarak yürütülemez hale gelen projeler, pro-

je yürütücüsü/yürütücü kurumun başvurusu ve/veya söz konusu hususların, daire
başkanlığı/proje izleme ekibi tarafından tespit edilmesi durumunda, Kurul kararı ile mücbir
sebep süresince veya belirlenecek bir süre boyunca durdurulabilir.

(2) Proje desteği; durdurma gerekçelerinin ortadan kalktığının, proje yürütücüsü/yürü-
tücü kurum tarafından Genel Müdürlüğe bildirilmesi ve/veya daire başkanlığı/proje izleme eki-
bi tarafından tespiti üzerine Kurul kararı ile yeniden başlatılır. Durdurma süresi proje bitiş ta-
rihine ilave edilir.

(3) Mücbir sebeplerle projenin yürütülmesinin mümkün olmayacağının anlaşıldığı du-
rumlarda, söz konusu projeye verilen destek, proje yürütücüsünün/yürütücü kurumun, başvu-
rusu veya bu durumun daire başkanlığı/proje izleme ekibi tarafından tespiti üzerine, Kurul ka-
rarıyla iptal edilir. Bu fıkraya göre desteği iptal edilen projeler için proje sahibi yürütücü ku-
rumdan o tarihe kadar yapılan ödemelerin iadesi istenmez. Bu projelerde Bakanlık desteğiyle
alınmış alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımdan, daire başkanlığı tarafından uygun gö-
rülenler ile Bakanlık desteğiyle alınmış ancak kullanılmamış durumda olan sarf malzemelerin
tamamı, Kurul kararı alınarak Genel Müdürlüğe bağlı enstitülere teslim edilmesi istenir. Teslim
edilmesi istenen materyallerle ilgili proje yürütücüsü kurum veya proje ortağı kurum hak id-
diasında bulunamaz.

(4) Proje yürütücüsünün/yürütücü kurumunun kusur ve ihmallerinden kaynaklı olarak
projenin formatına, içeriğine veya sözleşmeye uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde,
proje durdurularak olumsuzlukların giderilmesi için Kurul tarafından süre verilebilir veya süre
verilmeden proje desteği doğrudan iptal edilerek projeye yapılmış olan destek ödemeleri haksız
ödeme olarak değerlendirilir ve 21 inci maddeye göre işlem yapılır. Süre verilmesi durumunda,
söz konusu olumsuzlukların verilen sürede giderildiğinin, daire başkanlığı/proje izleme ekibi
tarafından tespit edilmesi durumunda proje Kurul kararı ile yeniden başlatılarak durdurulduğu
süre kadar proje bitiş tarihine ilave edilir. Ancak olumsuzlukların giderilmediğinin tespiti ha-
linde proje desteği Kurul kararı ile iptal edilerek projeye yapılmış olan destek ödemeleri haksız
ödeme olarak değerlendirilir ve 21 inci maddeye göre işlem yapılır.

(5) Bakanlıktan veya başka bir kurum/kuruluştan daha önce desteklenmiş olan mükerrer
projeler desteklenmez. Bakanlıkça desteklenen projeye başka bir kurum veya kuruluştan, destek
kapsamında olan kalemleri için destek alındığının tespiti halinde proje için yapılmış Bakanlık
destekleme ödemeleri haksız ödeme olarak değerlendirilir. Söz konusu durumlarda sözleşme
imzalanmış olsa dahi Bakanlık tarafından sözleşme tek taraflı olarak feshedilir ve 21 inci mad-
deye göre işlem yapılır.

(6) Gelişme raporunun gönderilmemesi veya bu Tebliğde belirtilen tarihlerden geç gön-
derilmesi durumunda, Kurulda görüşülemeyen proje için proje yürütücüsü kurum, ilgili daire
başkanlığınca uyarılır, bu hususun tekrarı durumunda proje desteği Kurul tarafından iptal edi-
lerek projeye yapılmış olan destek ödemeleri haksız ödeme olarak değerlendirilir ve 21 inci
maddeye göre işlem yapılır.
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(7) Sonuç raporunun bu Tebliğde belirtilen süre içerisinde gönderilmemesi durumunda,
ilgili daire başkanlığınca proje yürütücüsü ve proje yürütücüsü kurum uyarılır, uyarılara rağmen
sonuç raporunun gönderilmemesi durumunda proje desteği Kurul kararıyla iptal edilerek pro-
jeye yapılmış olan destek ödemeleri haksız ödeme olarak değerlendirilir ve 21 inci maddeye
göre işlem yapılır.

(8) Yürütücü kurum tarafından süresinden önce proje desteğinin iptal edilmesi talep
edildiği durumda, bu talep Kurul tarafından karara bağlanarak destek iptal edilerek projeye ya-
pılmış olan destek ödemeleri haksız ödeme olarak değerlendirilir ve 21 inci maddeye göre
işlem yapılır.

İdari yaptırımlar
MADDE 21 – (1) Daire başkanlıkları proje kapsamındaki harcamalara ilişkin gelişme

raporları ekinde kendilerine ibraz edilen belgelerin, yetkileri kapsamındaki kontrolünden ve
kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere
ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği iti-
barıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, gerekli idari işlemler yapılarak
hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(3) Destek Programı kapsamında yapılan destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu
düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere haksız yere yararlandığı tespit edi-
lenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler, beş yıl süreyle hiçbir
destekleme programından yararlandırılmazlar.

(4) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine göre yapıla-
cak iş ve işlemler Kurul tarafından değerlendirilip karara bağlanır ve Genel Müdürlük tarafın-
dan ilgili birimlere bildirilir.

Diğer hususlar
MADDE 22 – (1) Destekleme Programına başvuru şartları, değerlendirme kriterleri,

projelerin uygulanmasına, harcamaların ve ödemelerin gerçekleştirilmesine ilişkin diğer hu-
suslar ile bu Tebliğde belirtilmeyen hususlar, Bakanlıkça çıkarılacak usul ve esaslarda düzen-
lenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 23 – (1) 12/3/2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araş-

tırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/65) yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmesi im-

zalanan projeler hakkında, ilgili projeler sonuçlanıncaya kadar sözleşmelerinin imzalandığı ta-
rihte yürürlükte olan Tebliğ hükümleri uygulanır.

(2) Kurul üyelerinden görev süresi devam edenler için yeniden görevlendirme yapıl-
maz.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85



Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87



Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89



Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91



Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93



Sayfa : 94                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95



Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 97



Sayfa : 98                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 99



Sayfa : 100                             RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 101



Sayfa : 102                             RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 103



Sayfa : 104                             RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 105



Sayfa : 106                             RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 107



Sayfa : 108                             RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 109



Sayfa : 110                             RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 111



Sayfa : 112                             RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 113



Sayfa : 114                             RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 115



—— • ——

DÜZELTME

31/7/2021  tarihli  ve 31554  sayılı  Resmî  Gazete'de sehven yayımlanan,  Özelleştirme

İdaresi Başkanlığının 29/07/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-95 Sayılı Karar metni aşağıdaki

şekilde değiştirilerek düzeltilmiştir.

Sayfa : 116                             RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yüksekova 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6827 

—— • —— 
Yüksekova 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6828 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

RULMAN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

Rulman Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2021/439948 

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  : Rulman Alımı (3 Adet) 

b) Teslim Yeri  : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı  

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 30 (Otuz) 

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer  : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası – Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 12.08.2021 Perşembe 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.  

 6984/1-1 
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6 KALEM BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı, 6 kalem büro mobilyası, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve İhtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihtiyaç sahibi kurumca gösterilecek yere 

teslim edilmek kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dökümanı sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

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

verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2) Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 06.08.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

5) Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

6) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 7015/1-1 
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DAMPERLİ KAMYON VE KEPÇE KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Döneminde Meydan Hizmetlerin Yürütülmesi için 

Sürücülü 5 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile Operatörlü 2 Adet kepçe kiralanması işi açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/432071 
1-İdarenin 
a) Adresi : ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ 

ANKARA ASFALTI ÜZERİ 44080 Yeşilyurt/MALATYA 
b) Telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52 
c) Elektronik posta adresi : malatyaseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
     internet adresi (varsa) : 
2-İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Döneminde Günlük

(24 Saat) Meydan hizmetlerin yürütülmesi işi için 
Sürücülü 5 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile 
Operatörlü 2 Adet kepçe kiralanması, 

b) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Meydan Sahası ile Malatya 
Belediyesi katı atık depolama sahası 

c) İşin süresi : ± % 20 Toleranslı 120 Gündür. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri 
Yeşilyurt/MALATYA 

b) Tarihi ve saati : 13/08/2021 Saat 14:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / 
veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

4.2.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.2.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu 

İhale konusu işi yerine getirmek için idari şartnamede belirtilen kriterlere uygun 5 Adet 

10 Tekerli damperli kamyon, 1 Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe ile 1 Adet 

en az 92 Hp Gücünde hacmi en az 1.0 m3 kepçe için isteklinin kendisine veya tüzel kişiliğine ait 

olduğunu gösterir belgeleri (Ruhsat vs.) kiralık ise en az 6 Ay süreli noter onaylı kira 

sözleşmelerini işe başlamadan önce idareye sunacaklardır. 5 Adet 10 Tekerli damperli kamyon, 1 

Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe ile 1 Adet en az 92 Hp Gücünde hacmi en 

az 1.0 m3 kepçe isteklinin kendi malı olma şartı aranmayacaktır. 

4.2.3. Benzer iş olarak her türlü nakliyat, hafriyat, inşat işleri ile makineli yükleme ve 

boşaltma işlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin yapmış olduğu işler. 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 236,00 Türk Lirası karşılığı 

Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA adresinden 

satın alınabilir. 

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

7-Teklifler, 13/08/2021 Cuma Günü 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8-İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

9-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

11-Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

12-Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6840/1-1 
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ELEKTRİK MOTORLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:  

İşin Adı: Elektrik Motorları alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası  : 2021/427047 

Dosya No  : 2144036 

1-İdarenin  

a) Adresi :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık cad. 

Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 67090 ZONGULDAK  

b) Telefon numarası 

c) Faks numarası 

: 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 

: 0 372 251 19 00 

2-İhale konusu işin nev’i   

a) Niteliği, türü ve miktarı : Elektrik Motoru ,2 kalem  

b) Teslim yeri :Yerli istekliler için; Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 

iş sahasıdır.  

Yabancı istekliler için; Sipariş şartlarına bağlı olarak FOB 

limanı veya C+F Türkiye limanı. 

c) Teslim tarihi  :Sözleşme tarihinden itibaren 180 takvim günü içinde teslimat 

yapılacaktır. 

3-İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 06.09.2021 Pazartesi saat 15:00 

c) Dosya no : 2144036 

4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri: 

1)Teklif edilecek elektrik motorları için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu 

gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli;  

- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB 

ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve,  

-AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teklifle 

birlikte verilecektir.  

1.a) Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; 

ATEX sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir 

kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (QAN veya sertifika 

düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Sertifikaların halen geçerli olduğunun, 

düzenleyen kuruluşun resmi web adresinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren 

ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu 

ekran çıktısı, ATEX sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak kabul edilecektir.  

1.b) Teklif dosyasında yer alacak sertifikalar ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari 

Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş 

olması halinde, İdari Şartname 7.3.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. 

Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 maddesine uygun olarak 

sunulacaktır.  

2) Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir.  

3) Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin her bir kaleminde % 15 (on beş) oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli 

istekliler, TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında 

sunacaklardır.  

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  

i) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
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Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5 - İhale konusu işe ilişkin istenilen kalemlere kısmi teklif verilebilecektir. 

6- İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL),Euro (€), ABD Doları (USA $) veya İngiliz 

Sterlini (UK £) olarak verebilecektir. 

7 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye 

Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri 

kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin 

fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini 

sunması zorunludur. 

8- İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı 

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

9- Teklifler 06.09.2021 Pazartesi saat 15.00 ‘e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No.125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 

değildir. 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

13-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

14.1. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 

 6833/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  

1 adet Monoplan Dijital Anjiyografi Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında 

ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün 

istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021/394635 

1- İdarenin 

a) Adresi : Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü İncivez / ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 291 1493 Faks: 0 372 257 4579 

c) Elektronik posta adresi : - 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) : http://w3.beun.edu.tr/ 

2-Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Monoplan Dijital Anjiyografi Sistemi 

b) Teslim [yeri/yerleri] : ZBEÜ Radyoloji Anabilim Dalı Tıp Fakültesi Kozlu / 

ZONGULDAK 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 120 

(yüzyirmi) takvim günüdür. 

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü 

Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu İncivez / 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 17/08/2021 Salı günü – Saat: 14:00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.) 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
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ç) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma 

uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.2. Üstün teknik özellikler vazgeçilmez teknik özellikler karşılandıktan sonra dikkate 

alınacaktır. Dokümanlar ile belgelenmemiş üstün teknik özellikler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Başvuru sırasında sunulmamış dokümanlar geçersiz kabul edilecektir. Firmalar 

teknik şartnameye cevaplarını sırasıyla orijinal dokümanları ya da üretici firmadan alınan yazılı 

metinler üzerinde işaretleyerek vereceklerdir. Her bir maddede belirtilen üstün özelliklere ait nispi 

ağırlıklar, Değerlendirmede göz önüne alınacaktır.. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresinden görülebilir ve 100,00.-

TL (Yüz Türklirası) karşılığı B.E.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın (Ziraat Bankası 

Zonguldak Şubesi TR88 0001 0001 3145 0965 8552 11) nolu hesabına yatırılan bedelin makbuzu 

ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın alması zorunludur. 

7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Zonguldak 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez / 

ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9- Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 7012/1-1 
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MÜBADELE İLANI 
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden: 
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 6969/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 1740 ada, 9 parsel üzerindeki 1307228 nolu yapının denetimini 

üstlenen Damga Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa HACIOSMANOĞLU (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24587, Oda Sicil No: 68232) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 06.07.2021 tarihli ve 

E.2021/970 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 08.05.2021 tarihli ve 31478 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Mustafa HACIOSMANOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına 

ilişkin kısmı 28.07.2021 tarihli ve 1385126 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 

 6930/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası gereği 

çekirdek personel eksikliğini 90 takvim günü içerisinde tamamlamayan; 

Artvin ilinde faaliyet gösteren 3776 belge no’lu LİVANA Yapı Denetim Ltd. Şti.; 

Batman ilinde faaliyet gösteren 2416 belge no’lu BATKON Yapı Denetim Ltd. Şti.; 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3805 belge no’lu AWİN Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3804 belge no’lu AK PLUS Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3803 belge no’lu AHMER Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3799 belge no’lu BEYRAN Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3797 belge no’lu SERENGETİ Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3796 belge no’lu ÇÖZÜM İSTANBUL Yapı Denetim 

Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3795 belge no’lu ARAS2020 Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3793 belge no’lu MHA Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3789 belge no’lu LALEZ Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3786 belge no’lu KANDEMİR PLUS Yapı Denetim Ltd. 

Şti. ve 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3783 belge no’lu KMB Yapı Denetim Ltd. Şti.; 

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 3806 belge no’lu TEKNİK BOĞAZİÇİ Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’lerinin yapı denetim izin belgeleri, Bakanlık Makamının 28.07.2021 tarih ve 1396223 

sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 6923/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği, vize 

süresi dolduktan sonra 90 gün içerisinde vizesini yenilemeyen; 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 40 dosya no’lu SİSMİK Yapı Denetim Hiz. A.Ş.’nin yapı 

denetim izin belgesi, Bakanlık Makamının 28.07.2021 tarih ve 1396237 sayılı Olur'u ile geçici 

olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 6923/2/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinde yer alan hükme aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda 

faaliyet gösteren veya tüzel kişiliğini sonlandırmış olan; 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2283 belge no’lu UCK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı 

denetim izin belgesi, Bakanlık Makamı’nın 28.07.2021 tarih ve 1396251 sayılı Olur'u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6923/3/1-1 
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

GEÇİCİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde 

istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş 

Kanunu ve ilgili yönetmeliği 3ncü maddesi bendi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

üzerinden geçici işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir. 

Geçici işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 

yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet 

sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet 

adresinden “İş Arayan” linki üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru 

yapabilir./www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe 

rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır. 

Sözlü Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar aday 

çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri 

ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup Üniversitemiz web sitesinde ayrıca 

duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim 

yapılmayacaktır. İlan edilecek geçici işçi pozisyonu deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu 

uyarınca iki aydır. 

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile sözlü ve 

uygulamalı sınavın yeri ve tarihi İŞKUR ve Üniversitemiz web sitesi üzerinden ilan edilecektir. 

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama 

süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 

 

ÇALIŞMA YERİ: DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Geçici İşçi Talep 

Edilen Kadrolar 

Alınacak 

Personel Sayısı 
Cinsiyet 

Alınacak Personelin

Öğrenim Durumu 
İl Yöntem 

Bahçe Bakım 

Elamanı 
6 Erkek 

Ortaöğretim / Lise 

ve Dengi 

Afyonkarahisar

İl Geneli 

Noter 

Kurası ve 

Sözlü Sınav

 

AÇIKLAMALAR 

1. İlan edilen kadrolara yapılacak sözlü sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan 

adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3. 

Maddesi ç bendi Kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda 

belirtilen unvanda noter kurası yöntemi ile “geçici işçi ”alınacaktır. 

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden ve 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
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3. ÜNİVERSİTEMİZ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK 

OLAN GEÇİCİ İŞÇİ İÇİN NOTER KURASI USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Bahçe bakım 

elamanı mesleklerinde personellere ilişkin başvuru listesi İŞKUR tarafından Afyonkarahisar 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilmesine müteakip 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin 

tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş 

kadronun 4 (Dört) kat asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. 

Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Rektörlüğü web sayfasında (https://www.afsu.edu.tr) ilan edilecektir. 

4. Yerleştirme sonucu işe alınması öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin istihdam işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi işe alım işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 

nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.afsu.edu.tr) ilan edilecektir. 

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar ”ibaresindeki 

hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

6. Başvuru yapan adaylara başvuru sürecini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Rektörlüğü web sayfasında (https://www.afsu.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir. 

7. Noter kurası sonucuna göre Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü alımı için alınacak olan 

geçici işçilerin görev yerleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. 

8. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir. 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) bendinin 

(1),(4),ve (7) numaraları alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak. 

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. 

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumunda emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 

4. Deneme süresi iki ay olup bu süre içerisinde başarısız olanların işe akitleri fesh 

edilecektir. 

5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) 

sorunun olmadığı belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş 

sayılacaktır.(Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesinde “talebin ilanından itibaren adaylara (…)(1) 5 günlük 

başvuru süresi tanınır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işgücü taleplerini yapılan başvurularda 

kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.(Ek 

cümle:3/4/2015-2015/7525K.; Değişik üçüncü cümle:24/4/2017-2017/10092K.)” 

7. Başvuran adaylar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün diğer çalışma koşullarını 

peşinen kabul etmiş sayılır. 

8. 18 yaşını tamamlamış olmak,40 yaşından gün almamış olmak. 
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9. Askerlik ile ilişiği olmamak(yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak) 

10. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı işlene suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; 

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza 

süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 

mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

A) KURA İŞLEMİ KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

1. Kura işleminin 16/08/2021 tarihinde pazartesi günü saat 10:00 Afyonkarahisar Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi B BLOK Kat 2 Mavi Salonda yapılması planlanmış olup, herhangi bir 

değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Rektörlüğü (https://www.afsu.edu.tr) adresinden duyurulacaktır. 

2. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalından yayınlanacak olup, istekli adaylar kura 

çekimini online izleyebileceklerdir. 

B) KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL 

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ 

1. Başvuru dilekçesi 

2. Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi 

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de 

alınabilir.) 

4. Son bir ay içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de 

alınabilir.) 

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir. 

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir.) 

7. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge.(e-Devlet çıktısı) 

C) GÖREVE BAŞLAMA 

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK ADAYLARDAN 

1. Noter kurası ile göreve başlamaya hak kazanan ve üniversitemiz geçici işçi alım 

komisyonunca yapılan belge kontrolü sonucunda noter kurası sonucuna göre işe alınması uygun 

görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne 

teslim edilecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

2. Noter sonucu göreve başlama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile 

yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanları işlemleri yapılmayacaktır. 

3. İşin toplam süresi 3 aydır. Deneme süresi iki ay olup, bu süreçte başarısız olanların iş 

akitleri feshedilecektir. 

4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

İlan olunur. 7013/1-1 



3 Ağustos 2021 – Sayı : 31557 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) 
grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara 
karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır. 

NİTELİK 

KODU 
UNVANI 

MEZUNİYET

DURUMU 
ADET 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

BÜTÇESİ 
 

ARANILAN NİTELİKLER 

ST01 
Sağlık 

Teknikeri 
ÖNLİSANS 1 

KPSS  

P93 

ÖZEL 

BÜTÇE 

- Yükseköğretim Kurumlarının Yaşlı Bakım 

önlisans programından mezun olmak. 

- Sağlık Bakanlığı onaylı, İlk Yardım Eğitmeni 

ve OED Eğitmeni eğitimine katılmak ve 

belgelemek. 

- Yükseköğretim Kurumlarında İleri 

Simülasyon, Acil Servis Simülasyonu ve Mesleki 

Beceri Laboratuvarında en az 2 (iki) yıl deneyim 

sahibi olmak ve belgelemek. 

- Robotik Maket kullanım ve teknik bakım 

eğitimine katılmak ve belgelemek. 

DS01 

Diğer 

Sağlık 

Personeli 

ÖNLİSANS 1 
KPSS 

P93 

ÖZEL 

BÜTÇE 

- Yükseköğretim Kurumlarının Biyomedikal 

Cihaz Teknolojileri önlisans programından 

mezun olmak. 

- Sağlık Bakanlığı onaylı, İlk Yardım Eğitmeni 

ve OED Eğitmeni eğitimine katılmak ve 

belgelemek. 

- Sağlık Bakanlığı onaylı, Klinik destek elemanı 

yeterlilik eğitimine katılmak ve belgelemek. 

- Yükseköğretim Kurumlarında İleri 

Simülasyon, Acil Servis Simülasyonu ve Mesleki 

Beceri Laboratuvarında en az 2 (iki) yıl deneyim 

sahibi olmak ve belgelemek. 

- Robotik Maket kullanım ve teknik bakım 

eğitimine katılmak ve belgelemek. 

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR 
A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır. 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para 

cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa 
bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, 

3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak, 
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak, 
5. 657 sayılı Kanununun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli 
bulunmamak, 
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B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, "sözleşmeli olarak 
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü 
uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir. 

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi 
isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. 

D- KPSS (B) grubu sınavlardan 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır. 
E- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği 

sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, 
sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

Özel Şartlar: 
1 - Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan 

niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 
2 - 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. 
3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
4 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai 

bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. 
Kargo veya posta ile yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 
Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru 

yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler 

ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa 
dahi iptal edilecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR: 
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe 

başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi 
itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.gantep.edu.tr internet adresinden ilan 
edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar 
yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde 
veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme 
yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 
1- Başvuru formu (https://www.gantep.edu.tr) 
2- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi 
3- e-Devlet üzerinden alınacak mezun belgesi 
4- Kimlik Fotokopisi 
5- Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika, katılım (Aranan niteliklerde istenen unvanlar için; 

ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, katılım belgesi ve sertifika gibi belgeler ibraz 
edilecektir.) 

İletişim: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 0342 317 1310 
 6985/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve 

koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Adaylar, başvurularını, 4 - 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar 

doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun 

ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri 

Müdürlüğüne) yapılacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.  

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_ 

2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_2019) 

sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak 

kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.  

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran 

adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır. 

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.  

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.  

İlan edilen kadrolara başvuran adayların; 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Öğretim Üyesi ile ilgili 

maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri 

(https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri adresinden sağlanacak) ile birlikte, yayın 

dosyalarına; nüfus cüzdanı sureti (e-Devlet üzerinden alınacak), fotoğraf (2 ad.), diplomalar, 

doktora, doçentlik ve yabancı dil belgeleri (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir), 

kriterleri sağladığına dair belge (H.Ü. Kriter Komisyonundan alınacak belge geçerlidir.), 

Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına 

başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin 

Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin 

Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından 

onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi 

olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek 

olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş 

formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, 

Akademik Etkinlik puan formu yayın listesi ve kontrol çizelgesi https://hacettepe.edu.tr/duyurular/ 

atama-kriterleri_belge_form Web adresinden temin edilebilir.  

Adayların başvuru sırasında, dilekçeleri ile birlikte bir takım basılı akademik yayın 

dosyası; profesör kadrosu başvurusu için teslim edilen yayın dosyasında bulunan bütün belgelerin 

salt okunur şekilde yüklenmiş olduğu 8 adet taşınabilir bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 

kadro başvuruları için 6 adet taşınabilir bellek ile akademik yayınlar hariç sadece yukarıda 

belirtilen diğer kişisel belgelerinin bulunduğu 1 adet gömlek dosya ile birlikte 5 adet (31x24 

ebatlarında hava yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır. 

İlan olunur. 
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FAKÜLTE/ ENSTİTÜ 
ANABİLİM/ ANASANAT DALLARI 

KADRO UNVANI KADRO SAYISI 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  

Endodonti Profesör(2) 1 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent(3) 1 

Restoratif Diş Tedavisi Doçent(4) 1 

Restoratif Diş Tedavisi Doçent(5) 1 

ECZACILIK FAKÜLTESİ  

Biyokimya Profesör(6) 1 

Eczacılık Temel Bilimleri Profesör(7) 1 

Farmakognozi Profesör(8) 1 

Farmasötik Mikrobiyoloji Doçent(9) 1 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ  

Kuzey-Doğu (Saha, Yakut, Tuva, Hakas, Altay)    

Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Profesör(10) 1 

Türk ve İslam Sanatları Profesör(11) 1 

Türk ve İslam Sanatları Profesör(12) 1 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Doktor Öğretim 

Üyesi(1)(13) 
1 

Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 
Doktor Öğretim 

Üyesi(1)(14) 
1 

Ortaçağ Tarihi 
Doktor Öğretim 

Üyesi(15) 
1 

EĞİTİM FAKÜLTESİ  

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Profesör(16) 1 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör(17) 1 

Sınıf Eğitimi Profesör(18) 1 

Türkçe Eğitimi Profesör(19) 1 

Türkçe Eğitimi Profesör(20) 1 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent(21) 1 

Sınıf Eğitimi Doçent(22) 1 

Türkçe Eğitimi Doçent(23) 1 

FEN FAKÜLTESİ  

Geometri Profesör(24) 1 

Geometri Profesör(25) 1 

İstatistiksel Bilgi Sistemleri Profesör(26) 1 

Topoloji Profesör(27) 1 

Uygulamalı Biyoloji Profesör(28) 1 

Uygulamalı Matematik Profesör(29) 1 

Botanik Doçent(30) 1 

Ekoloji Doçent(31) 1 

Biyokimya 
Doktor Öğretim 

Üyesi(32) 
1 
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FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ  

Kas İskelet Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon Profesör(33) 2 

Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Profesör(34) 1 

Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Doçent(34) 2 

Sporda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent(35) 2 

Kas İskelet Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon 
Doktor Öğretim 

Üyesi(36) 
1 

Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon 
Doktor Öğretim 

Üyesi(37) 
1 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ  

Grafik Profesör(38) 1 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Profesör(39) 1 

Resim Profesör(40) 1 

Seramik ve Cam Profesör(41) 1 

Grafik Doçent(42) 1 

Heykel Doçent(43) 1 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doçent(44) 1 

Seramik ve Cam Doçent(45) 2 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ  

Psikiyatri Hemşireliği  Doçent(1)(46) 1 

İç Hastalıkları Hemşireliği 
Doktor Öğretim 

Üyesi(1)(47) 
1 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Profesör(1)(48) 1 

İktisat Politikası Profesör(1)(48) 2 

İktisat Teorisi Profesör(1)(48) 1 

Mali İktisat Profesör(49) 1 

Maliye Teorisi Profesör(50) 1 

Pazarlama Profesör(1)(51) 1 

Sağlık Hizmetinde Kalite Güvencesi Profesör(52) 1 

Üretim Yönetimi Profesör(1)(53) 1 

Muhasebe Finansman Doçent(1)(54) 1 

Sağlık Bilişimi Doçent(55) 1 

Sağlık Politikası ve Sağlık Ekonomisi Doçent(56) 1 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  

Çevre Bilimleri Profesör(1)(57) 1 

Çevre Teknolojisi Profesör(1)(58) 1 

Fotogrametri Profesör(1)(59) 1 

Fotogrametri Profesör(1)(60) 1 

Konstrüksiyon ve İmalat Profesör(1)(61) 1 

Otomotiv Profesör(1)(62) 1 

Telekomünikasyon Profesör(1)(63) 1 
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Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Profesör(1)(64) 1 

Cevher Hazırlama Doçent(1)(65) 1 

Cevher Hazırlama Doçent(1)(66) 1 

Elektronik Doçent(1)(67) 1 

Yapı Doçent(1)(68) 1 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

Beslenme Bilimleri Profesör(69) 1 

Dil ve Konuşma Terapisi Doçent(70) 1 

Odyoloji Doçent(71) 1 

Dil ve Konuşma Terapisi 
Doktor Öğretim 

Üyesi(72) 
1 

Ergoterapi 
Doktor Öğretim 

Üyesi(73) 
1 

TIP FAKÜLTESİ  

Adli Tıp Profesör(1)(74) 1 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Profesör(1)(75) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör(1)(76) 1 

İç Hastalıkları Profesör(1)(77) 1 

Ortopedi ve Travmatoloji Profesör(1)(78) 1 

Ortopedi ve Travmatoloji Profesör(1)(79) 1 

Ortopedi ve Travmatoloji Profesör(1)(80) 1 

Radyasyon Onkolojisi Profesör(1)(81) 2 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent(1)(82) 1 

Çocuk Cerrahisi Doçent(1)(83) 1 

Radyoloji Doçent(1)(84) 1 

Radyoloji Doçent(1)(85) 1 

Radyoloji Doçent(1)(86) 1 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent(1)(87) 1 

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Doçent(1)(88) 1 

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Doçent(1)(89) 1 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Doktor Öğretim 

Üyesi(1)(90) 
1 

Deri ve Zührevi Hastalıklar 
Doktor Öğretim 

Üyesi(1)(91) 
1 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Doktor Öğretim 

Üyesi(1)(92) 
1 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Profesör(93) 1 

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

Fotonik (Disiplinlerarası) Profesör(94) 1 
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AÇIKLAMALAR 

1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki 

kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını 

başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize 

edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline https://hacettepe.edu.tr/fs/atama/ 

prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.  

2. Doçentlik unvanını Endodonti alanında almış olmak. 

3. Doçentlik unvanını Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında almış olmak, Çene 

Rekonstrüksiyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

4. Doçentlik unvanını Restoratif Diş Tedavisi alanında almış olmak, Porselen Lamina 

Venerler konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

5. Doçentlik unvanını Restoratif Diş Tedavisi alanında almış olmak, Bilgisayar Destekli 

Tasarım/Bilgisayar Destekli Üretim (CAD-CAM) Uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya programında Doktora derecesine sahip olmak 

ve Doçentlik unvanını Biyokimya alanında almış olmak. 

7. Doçentlik unvanını Kimya alanında almış olmak, Biomalzeme konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

8. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Doçentlik unvanını Farmakognozi alanında 

almış olmak. 

9. Doçentlik unvanını Farmasötik Mikrobiyoloji alanında almış olmak. 

10. Güney Sibirya Türk Lehçeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

11. Osmanlı kitap sanatları ve kültürü, Osmanlı resim sanatı konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

12. Osmanlı sivil mimarisi ve saraylar konularında çalışmalar yapmış olmak. 

13. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak. 

İngiliz şiiri konusunda çalışmalar yapmış olmak.  

14. Bilişsel Çeviri Araştırmaları, Psikodilbilim, Çeviri Teknolojileri, Dil Belleği 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

15. Avrupa Tarihi konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

16. Doçentlik unvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak, 

veri görselleştirme ve yaratıcı problem çözme konularında çalışmalar yapmış olmak. 

17. Doçentlik unvanını Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) alanında 

almış olmak, okul terki konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

18. Doçentlik unvanını Sınıf Eğitimi alanında almış olmak, Çocuk Edebiyatı konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

19. Doçentlik unvanını Türkçe Eğitimi alanında almış olmak, Türkçenin yabancı dil 

olarak öğretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

20. Doçentlik unvanını Türkçe Eğitimi alanında almış olmak, dinleme ve konuşma 

eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak. 

21. Çocuk istismarı ve ihmali konularında çalışmalar yapmış olmak. 
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22. Doçentlik unvanını Temel Eğitim (İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi) alanında 

almış olmak, Sınıf Öğretmenliği konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

23. Doçentlik unvanını Türkçe eğitimi alanında almış olmak, yazma eğitimi ve 

kişiselleştirilmiş öğretim konularında çalışmalar yapmış olmak. 

24. Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak, Diferansiyel Geometri 

konularından vektör alanlarının enerjisi konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

25. Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak, Parçalı Polinom Fonksiyonların 

Geometrik ve Cebirsel Yapıları konularında çalışmalar yapmış olmak. 

26. Doçentlik unvanını istatistik alanında almış olmak, yaşam çözümlemesi konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

27. Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak, Kontakt Topoloji konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

28. Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olmak, Adli Entomoloji konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

29. Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak, Nümerik Analiz ve standart 

olmayan fark yöntemleri konularında çalışmalar yapmış olmak. 

30. Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olmak, bitki filogenisi ve taksonomisi 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

31. Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olmak, Vektör moleküler taksonomisi ve 

vektör ekolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak. 

32. Doktora derecesini Biyokimya alanında almış olmak. Biyosensörler konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

33. Doçentlik unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Kas İskelet 

Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

34. Doçentlik unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Nörolojik 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

35. Doçentlik unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Sporda 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

36. Doktora derecesini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Kas İskelet 

Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon konusunda çalışmaları olmak. 

37. Doktora derecesini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Nörolojik 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

38. Doçentlik unvanını Tasarım alanında almış olmak, Fotoğraf konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

39. İç Mekanda Nanoteknolojik malzemeler konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

40. Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar Resim alanında almış olmak. 

41. Porselen teknolojileri konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

42. Doçentlik unvanını Tasarım alanında almış olmak, Kaligrafi konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

43. Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar Heykel alanında almış olmak. 

44. Anadolu Konutlarının Mekan Mimarisi konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

45. Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar alanında almış olmak. 
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46. Doçentlik unvanını Psikiyatri Hemşireliği alanında almış olmak. 

47. Doktora derecesini İç Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak. 

48. Doktora derecesini İktisat alanında almış olmak. 

49. Doçentlik unvanını Maliye alanında almış olmak, Uygulamalı Mali İktisat konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

50. Doçentlik unvanını Maliye alanında almış olmak, Deneysel ve Davranışsal Maliye 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

51. Doçentlik unvanını Pazarlama alanında almış olmak, pazarlamada etik ve 

sürdürülebilirlik konularında çalışmalar yapmış olmak. 

52. Doçentlik unvanını Sağlık Kurumları Yönetimi alanında almış olmak, Sağlık 

Hizmetinde Kalite Güvencesi konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

53. Doçentlik unvanını Üretim Yönetimi alanında almış olmak. Toplam kalite yönetimi 

ve üretimde dijital dönüşüm konularında çalışmalar yapmış olmak. 

54. Doçentlik unvanını Finans alanında almış olmak, Enerji Finansmanı ve Finansal Risk 

Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak. 

55. Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olmak, Sağlık Bilişimi 

konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

56. Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olmak, Sağlık Politikası ve 

Sağlık Ekonomisi konularında çalışmalar yapmış olmak. 

57. Doçentlik unvanını Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak, gözenekli 

yapılarda kirletici taşınımı ve yerinde biyolojik arıtım konularında çalışmalar yapmış olmak. 

58. Doçentlik unvanını Kimya Bilim alanında almış olmak, polimerler ve moleküler 

modelleme konularında çalışmalar yapmış olmak. 

59. Doçentlik unvanını Harita Mühendisliği alanında almış olmak, Yakın Resim 

Fotogrametrisi ve CBS analizleri konularında çalışmalar yapmış olmak. 

60. Doçentlik unvanını Harita Mühendisliği alanında almış olmak, Hava Fotogrametrisi 

ve Uzaktan Algılama konularında çalışmalar yapmış olmak. 

61. Doçentlik unvanını Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bilim alanında almış olmak, 

fonksiyonel malzemeler konusunda çalışmalar yapmış olmak.  

62. Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak, taşıt dinamiği 

kontrolü konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

63. Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında almış olmak, 

sezim ve kestirim kuramı konularında çalışmalar yapmış olmak. 

64. Doçentlik unvanını Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği alanında almış olmak, kozmoloji 

ve astrofizik konularında çalışmalar yapmış olmak. 

65. Doçentlik unvanını Maden Mühendisliği alanında almış olmak ve flotasyon 

konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

66. Doçentlik unvanını Maden Mühendisliği alanında almış olmak, öğütme ve 

sınıflandırma sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak. 

67. Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında almış olmak, 

mikro ve nano yapılar konularında çalışmalar yapmış olmak,  
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68. Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak, beton ağırlıklı 

barajların sismik incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

69. Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak. 

70. Doçentlik unvanını Dil ve Konuşma Terapisi alanında almış olmak. 

71. Doçentlik unvanını Odyoloji alanında almış olmak, pediatrik odyoloji ve işitsel 

implantlar konularında çalışmalar yapmış olmak. 

72. Doktora derecesini Dil ve Konuşma Terapisi alanında almış olmak, Çocukluk Çağı 

Dil Bozuklukları konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

73. Doktora derecesini Ergoterapi alanında almış olmak. 

74. Doçentlik unvanını Adli Tıp alanında almış olmak, Biyomühendislik konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

75. Çocuk İstismarı, Cinsel İstismar ve Adli Olgular konularında çalışmalar yapmış 

olmak 

76. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Genetik doktorasını tamamlamış olmak. 

77. Yağlı karaciğer hastalığı konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

78. Pediatrik Ortopedi ve ekstremite rekonstrüksiyonu konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

79. Omuz dirsek cerrahisi ve spor yaralanmaları konularında çalışmalar yapmış olmak. 

80. Erişkin rekonstrüktif cerrahi ve artroplasti, erişkin ortopedik travma konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

81. Doçentlik unvanını Radyasyon Onkolojisi alanında almış olmak. 

82. Erişkin ve pediatrik havayolu girişimleri konularında çalışmalar yapmış olmak. 

83. Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak. 

84. Nöroradyoloji, baş-boyun radyolojisi ve spinal radyoloji konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

85. Nöroradyoloji, Pediatrik nöroradyoloji konularında çalışmalar yapmış olmak. 

86. Non-vasküler girişimsel radyoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

87. Doçentlik unvanını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak. 

88. Eğitim Teknolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

89. Eğitimde Program Geliştirme konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

90. Histoloji - Embriyoloji ve çalışan güvenliği konularında çalışmalar yapmış olmak. 

91. Kozmetolojik Dermatoloji ve Dermatolojik Lazerler konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

92. Düşünce süreci bozuklukları konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

93. Doçentlik unvanını Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında almış 

olmak, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi konusunda çalışma yapmış olmak. 

94. Doktora derecesini Kuantum optik, Kuantum Plazmonik, Kuantum Haberleşme, 

Kuantum Kriptografi, Kuantum Bilişimi, Kuantum Algılama/Ölçme/Görüntüleme, Kuantum 

Networkler alanlarından herhangi birinde almış olmak ve Doçentlik unvanını Fizik alanında almış 

olmak. 

 6946/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6994/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6993/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ 

KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLAN 

 
 6992/1-1 
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İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hiz. San. ve Tic. A.Ş.den: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7019/1-1 
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İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hiz. San. ve Tic. A.Ş.den: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7020/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7030/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 6943/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6945/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli

Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon
Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği

–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2021/24)

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/07/2021 Tarihli ve 10338 Sayılı

Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2021 Tarihli ve 2014/5224 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2021 Tarihli ve 2014/6548 Başvuru Numaralı

Kararı

DÜZELTME: Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/07/2021 Tarihli ve
2021/ÖİB-K-95 Sayılı Kararı ile İlgili

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


