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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2013/4966
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin

ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan,
ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 29/5/2013 tarihli ve 9140493 sayılı yazısı üzerine,
anılan Kanunun 81 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/5/2013 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                   B. ATALAY
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                      F. ŞAHİN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                C. YILMAZ                               M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    E. BAĞIŞ                                          N. AVCI                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.       Gençlik ve Spor Bakanı V.     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

14 Temmuz 2013
PAZAR

Sayı : 28707



30/5/2013 TARİHLİ VE 2013/4966 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alı-

narak belirlenen ekli listelerdeki yerlerde sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanmak su-
retiyle üretim ve istihdam imkânlarını artırmaktır.

(2) Bu Karar; ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren
ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerinden yararlanıp, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sek-
töre ait işyerlerini kapsar.

İlave sigorta primi teşvik oranı ve uygulama süresi
MADDE 2 – (1) 1 inci madde kapsamındaki yerlerde faaliyet gösteren özel sektör iş-

yerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uy-
gulanan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine
ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave
edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanır.

(2) Bu Karar kapsamındaki teşvik;
a) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2016

tarihine kadar,
b) Ekli (II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2017

tarihine kadar,
c) Ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için ise 31/12/2018

tarihine kadar,
uygulanır.
Sigorta primi teşviki kapsamına girmeyen işyerleri
MADDE 3 – (1) 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi

kapsamında sigorta primi teşvikinden yararlanamayan işyerleri ile aynı Kanunun ek 2 nci mad-
desinde öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmakta olan işyerleri hakkında bu Karar
hükümleri uygulanmaz.

Uygulama ile ilgili işlemler ve denetim
MADDE 4 – (1) Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanması ile ilgili işlemler

Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür.
(2) Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği

veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, bu işverenler, bir yıl
süreyle destek unsurlarından yararlanamaz.

(3) Sigorta primi teşvikinden yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde, yararlanılan
teşvik tutarı, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi çerçevesinde gecikme cezası ve gecikme
zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Düzenleme yetkisi
MADDE 5 – (1) Bu Kararın uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye

ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Karar 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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—— • ——
Karar Sayısı : 2013/4976
1- Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerleşim birimlerinin “Uygulama Alanı” olarak tespiti,
2- Ekli (II) sayılı listede belirtilen yerleşim birimlerinin aynı listede gösterilen Bakanlar

Kurulu kararlarının kapsamından çıkarılması,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 30/5/2013 tarihli ve 9169 sayılı yazısı üzerine,

22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
24/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                       12 Temmuz 2013

       69471265-305-6263

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Temmuz 2013 tarihinde Almanya Federal

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar

Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             12 Temmuz 2013

     68244839-140.03-212-475

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 12/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6263 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Temmuz 2013 tarihinde Almanya Federal

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar

Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
—— • ——

YÖNETMELİKLER

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ACİL YARDIM ÇAĞRI
HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2012 tarihli ve 28314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden sonra gelmek üzere (h) bendi aşağıdaki şekilde eklen-
miştir.

“h) Ölçüt: Hizmetin kapsamı ve sınırları belirlenmiş ölçülebilir özelliğini,”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin, ikinci bölümden sonra gelmek üzere üçüncü bölüm
aşağıdaki şekilde eklenerek, aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümü, dördüncü bölüm olarak de-
ğiştirilmiştir.

“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arıza Giderme Süresi Ölçütleri ve Uyulacak Kurallar

Arıza giderme süresi
MADDE 7/A – (1) AYÇH’ye ilişkin elektronik haberleşme hizmetinde arıza giderme

süresi;  bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren işletmecilerden kaynaklanan AYÇH
numaralarına ilişkin arıza veya AYÇH’ye erişimi kesintiye uğratan arızaların işletmeciler ta-
rafından tespit edildiği veya kullanıcılar tarafından bildirildiği andan hizmetin tam olarak su-
nulmaya başladığı zamana kadar geçen ve saat cinsinden ölçülen süredir.

(2) Söz konusu arıza giderme süresi ölçütüne;
a) AÇM’lerin sorumluluğunda bulunan cihaz, tesisat, bağlantı ve sistem kaynaklı arı-

zalar,
b) AÇM’ler tarafından arıza giderimi için ileri tarih talebinde bulunulduğu veya arıza

giderme ekibinin AÇM’yi adresinde bulamadığı durumlar,
c) AYÇH’lerde kullanılan sistemlerdeki arızalar haricinde AÇM’nin kullanımındaki di-

ğer bağlantı ve sistemlerde yaşanan arızalar,
dahil değildir.
(3) İşletmeci arıza giderme ölçütüne dahil etmediği arızanın ikinci fıkranın (a), (b) ve

(c) bentlerine uygunluğunu ispatlamakla yükümlüdür.
(4) Çağrıyı sonlandıran işletmecinin veya çağrıyı sonlandırılmak üzere ilgili işletmeciye

teslim etmekle yükümlü işletmecinin altyapı ve sistemlerinden kaynaklanıp AYÇH’yi kesintiye
uğratan tüm arızalar, bu Yönetmelik kapsamındadır. Her bir işletmeci için arıza giderme süreleri
ayrı ayrı hesaplanır.

(5) İşletmeciler tarafından haftanın yedi günü ve günün her saatinde arıza bildirimi sağ-
lanır ve resmi tatil günleri de arıza giderme ölçüm süresine dahil edilir.

Arıza giderme süresi yükümlülüğü
MADDE 7/B – (1) İşletmeciler, bu Yönetmeliğin 7/A maddesi kapsamındaki arıza gi-

derme süresi ölçümlerine ilişkin bilgilerin doğruluğunu sağlar ve ilgili kayıtları on iki ay süreyle
muhafaza ederek istendiğinde Kuruma verir.

(2) İşletmeciler, söz konusu arızaları teknik imkânlar çerçevesinde ivedilikle giderir.
İşletmeciler, il ve ilçe merkezlerindeki AYÇH’ye ilişkin elektronik haberleşme hizmeti arıza-
larının tamamına azami 4 saatte müdahale eder ve 12 saat içerisinde giderir. Diğer yerlerdeki
arızaların tamamını ise azami 24 saat içerisinde giderir. Belirtilen süre içerisinde giderilmeyen
arızalara ilişkin olarak, arızaların giderilememe sebebini de içerecek bir rapor ile altı ayda bir,
yılın ilk altı ayı için Temmuz ayının, ikinci altı ayı için Ocak ayının sonuna kadar, işletmeciler
tarafından yazılı olarak Kuruma bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin, geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Bu Yönetmeliğin 7/B maddesinde yer alan arıza giderme süresine ilişkin yüküm-

lülükler işletmeciler tarafından 1/11/2013 tarihinden itibaren yerine getirilir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Baş-

kanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

5/6/2012 28314
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Acıbadem Üniversitesinden:
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına
ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uy-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Merkez (Acıbadem Üniversitesi Hastanesi): Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Müdürü: Tıbbi Koordinatörü ve Merkezin Yönetim Kurulu Başkanını,
c) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,
ç) Tıp Fakültesi: Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesini,
d) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; halkın sağlığını ilgilendiren, en ileri tanı ve tedavi

yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun,
kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti sunmak ve sağlık bilimleri arasında
ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim öğretime devam eden öğrencilerin eğitim ve uygulamalarına
akademik katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sağlık ile ilgili alanlarda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçların

gerçekleştirilmesi için araştırma ve uygulamaları yaptırmak üzere programlar düzenlemek,
araştırma ve uygulamaları gerçekleştirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

b) Tıp ve sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime de-
vam eden öğrencilere eğitimleriyle ilgili yardımcı hizmetleri sunmak üzere gerekli düzenle-
meleri yapmak.

c) Sağlık alanında hizmet içi kurslar, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetleri düzen-
lemek.

ç) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalarına destek olmak
üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu,
c) İdari Koordinatör.
Yönetim Kurulu
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen,

Merkez Müdürü, İdari Koordinatör ile Üniversitede görevli iki öğretim üyesinden oluşur. Görev
süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu başkanı Merkez Müdürüdür. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün
başkanlığında ayda en az bir kez, daha önce belirlenen gündem doğrultusunda toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık akademik çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.
b) Merkez bünyesindeki grup, ünite veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
c) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.
ç) Sağlık alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetine

sunulmak üzere teklif hazırlamak.
d) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek sonuçlarını rapor halinde Rektörün bil-

gisine sunmak.
Merkez Müdürü
MADDE 10 – (1) Merkez Müdürü; Rektörün önerisi üzerine Tıp Fakültesi öğretim

üyeleri arasından, Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından üç yıllık süre için görev-
lendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü,
Merkez bünyesindeki sağlıkla ilgili tüm ünite ve birimlerin başkanıdır.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim

Kurulunun gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yöne-

tim Kurulunun görüşüne sunduktan ve olur aldıktan sonra uygulamak.
c) İdari koordinatörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.
ç) Araştırma ve proje çalışma ekiplerini kurmak.
d) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Üniversite bünyesinde oluşturulacak yeni sağlık ünite ve birimlerinin hazırlanmasına

ilişkin önerileri Yönetim Kuruluna sunmak, bunların içinde uygun bulunan ve Mütevelli Heyetçe
kabul edilenlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

f) Merkez bünyesindeki proje grup, ünite veya birimler ile yeni kurulacak diğer ünite
ve birimlerin yöneticilerinin seçimi için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

g) Çalışmaları ile ilgili yıllık raporları zamanında Yönetim Kuruluna sunmak.
ğ) Rektör tarafından verilen Merkez ile ilgili işleri yapmak.
h) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve hayata ge-

çirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
ı) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon

ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.
i) Tıbbi standartlar ve Merkezin hedef ve değerleri doğrultusunda, grup genelinde su-

nulan tıbbi hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.
j) Sunulan tıbbi hizmetlerin alt yapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının

karşılanmasına katkı sağlamak.
k) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı tüm ünite ve birimlerde tıbbi hizmetlerin ka-

litesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.
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İdari koordinatör
MADDE 12 – (1) Rektör; Merkez Müdürünün önerisi ile en az lisans düzeyinde eğitim

almış, sağlık sektöründe deneyimli bir kişiyi, İdari Koordinatör olarak görevlendirir. Merkez
Müdürünün görevinin sona ermesini izleyen üç ay içinde İdari Koordinatörün görevi de sona
erer. İdari koordinatör, Merkeze bağlı tüm ünite ve birimlerin Yönetim Kurulu üyesidir.

İdari koordinatörün görevleri
MADDE 13 – (1) İdari Koordinatörün görevleri şunlardır:
a) Merkezin ve Merkeze bağlı diğer ünite veya birimlerin işletilmesini sağlamak, bun-

ların kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulan-
masında Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

b) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordi-
nasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; ünite veya birim faaliyet-
lerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazır-
lanmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından görevlen-
dirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOĞAL ZENGİNLİKLERİ ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Doğal Zenginlikleri

Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Doğal Zenginlikleri Araştırma

ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 14 üncü maddesine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merke-

zini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’nin flora ve faunasını saptamak, mevcut türlerin yayılış alanlarını belirlemek,

jeolojik devirlerde oluşmuş fosil yataklarını saptamak ve bu yataklardaki bitki ve hayvan tür-
lerini belirleyici araştırma ve çalışmaları yapmak.

b) Doğa tarihi müzesinin kurulabilmesi için gerekli olacak biyolojik ve jeolojik mater-
yalin temini amacı ile bu materyale sahip olan kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) Endemik bitki ve hayvan türlerini doğal ortamına uygun saha ve seralarda yaşatmak
ve üretmek.

ç) Türkiye’nin bugünkü ve jeolojik devirlerdeki flora, fauna ve ekoloji konularında
araştırma ve yayınlar yapmak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki biyolojik zenginlik konusunda çalışmalar yapan kişi ve ku-
ruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Ülkemizde flora, fauna ve ekoloji konularında araştırmacıların yetiştirilmesine yar-
dımcı olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, sempoz-
yumlar ve kongreler ve benzeri bilimsel çalışmalar düzenlemek.

f) Türkiye'deki hayvan ve bitki varlığının dağılımını tespit etmek ve varlıklarını devam
ettirmeleri amacıyla çalışmalar yapmak.

g) Tıbbi ve ekonomik değeri olan bitkilerin tohum ve soğanlarını koruma altına alarak
bir tohum bankası oluşturmak.

ğ) Flora, fauna ve ekoloji konularında yeni gelişmeleri izleyerek araştırma, inceleme,
geliştirme projeleri ve bilfiil tatbiki uygulamalar yapmak ve yaptırmak.

h) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak kamu ve özel sektöre bilimsel görüş bil-
dirmek ve rapor hazırlamak; proje ve benzeri teknik araştırmalar yapmak.

ı) Üniversitenin yetkili organ ve kurullarınca doğal zenginliklerin araştırılması konu-
sunda Merkeze verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha uzun süre ile görevi başında bulunmaması halinde
görevi sona erer.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı
olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Süresi dolan müdür yardımcıları yeniden
görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar. Müdür, görev başında bulun-
madığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil olarak görevlendirir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini

hazırlamak.
c) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.
ç) Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra yıllık bütçe önerisini hazırlamak ve

Rektörün onayına sunmak.
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d) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-
rulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile temasa ge-
çerek amaca uygun proje ve karşılıklı yardımları gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda

görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-
rafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az üç ayda bir top-
lanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya ka-
tılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanıl-
maz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul
edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak iki, toplam olarak üç toplantıya ka-
tılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
c) Bütçe tasarısı hakkında görüş bildirmek.
ç) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
d) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek üzere Rektöre bildirmek.
e) Araştırma, yayın ve öğretime yardımcı konularda karar vermek, çalışma grupları

oluşturmak.
f) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde bulunan

istişari bir organdır. Danışma Kurulu üyeleri konuyla ilgili çalışmaları olan kişiler arasından
üç yıl için Yönetim Kurulunun önerdiği kişiler arasından Rektör tarafından belirlenir. Üyelik
süresi sona erenler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdür tarafından belirlenen bir tarihte Müdü-
rün başkanlığında toplanır. Toplantıda çoğunluk şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 − (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafın-
dan görevlendirilen personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 − (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 − (1) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 − (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakül-

tesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıt ve

kabulüne, eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav

tarihlerini içeren takvimi,
b) AKTS Kredisi: Beklenen öğrenim çıktılarının elde edilmesi için gerekli görülen tüm

eğitim-öğretim aktivitelerini; teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar,
ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi ve benzeri öğeleri kapsayan
değerlendirme birimini,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışında aldıkları
ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine
transfer edilmelerini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere yö-
netim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Ders kredisi: Bir yarıyıl/yıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi, iki ders saatlik
laboratuvar, klinik çalışma, uygulama ve etkinliklere karşılık gelen ölçü birimini,

e) Ders kurulu: Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III’te uygulanmakta olan entegre sistem
içerisinde yer alan organ ve/veya sistem temelli dersler bütününü,

f) Diploma eki: Diplomaya ek olarak verilen, yükseköğretim alanında diploma ve de-
recelerle ilgili olarak ortak ve herkes tarafından anlaşılır formatta bilgi sağlamak için tasarlan-
mış belgeyi,

g) Dönem içi notu: Dönem I, II ve III’te her dönemde yapılan ders kurulları sınav notları
ve PDÖ, uygulama, ödev, klinik, laboratuvar çalışmaları ve benzeri uygulamaların değerlen-
dirme notlarının her yıl Fakülte Kurulunca belirlenen ağırlıklar oranında toplanmasıyla elde
edilen notu,

ğ) Dönem notu: Dönem I, II ve III’te dönem içi notunun %60’ı ile final/bütünleme sı-
navı notunun %40’ının toplanmasıyla elde edilen notu; Dönem IV ve V staj sınavları, Dönem
VI’da ise staj değerlendirme notlarının ortalaması olan notu,

h) Dönem: Her biri bir ders yılını kapsayan en az otuz iki hafta olan eğitim-öğretim sü-
resini,

ı) Fakülte Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
i) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Ku-

rulunu,
j) İntörnlük Dönemi: Tıp Fakültesi Dönem VI’da farklı anabilim dallarında yürütülen

uygulamalı eğitim-öğretimi,
k) Kurul dersleri: Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III’te her ders kurulunda yer alan, ders-

leri,
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l) Probleme dayalı öğrenme (PDÖ): Senaryolar çerçevesinde öğrenci merkezli olarak
küçük gruplar halinde yürütülen dersleri,

m) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,
n) Seçmeli ders: Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III’te bir yarıyıl süren, öğrencilerin eği-

limleri ile belirlenen, Tıp Fakültesi eğitim-öğretim programında ya da İstanbul Medeniyet Üni-
versitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim programlarında yer alan, teorik ya
da uygulamalı dersleri,

o) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,
ö) Stajlar: Tıp Fakültesi Dönem IV ve V’te farklı anabilim dallarında yürütülen teorik

ve uygulamalı dersleri,
p) Tıp Fakültesi: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesini,
r) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,
s) Zorunlu Ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Öğrenci Statüsü, Başka Üniversitelerden Yatay Geçiş,

Kayıt Yenileme ve Öğrenci Katkı Payı

Öğrenci kabul ve kayıt şartları
MADDE 4 – (1) Tıp Fakültesine, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara

göre öğrenci kabul edilir. Öğrenci kayıtları akademik takvimde belirlenen süre içinde yapılır.
Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybeder.
Kayıt şartları ve kayıtta istenecek belgeler Senato kararı ile belirlenir.

Öğrenci statüsü
MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesine sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir.
Başka üniversitelerden yatay geçiş
MADDE 6 – (1) Tıp Fakültesine yatay geçişe, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-
ramlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Başka bir tıp fakültesinden Tıp Fakültesine yatay geçiş yapmak isteyenlere, Tıp Fa-
kültesine kayıtlarının yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ile ilgili olarak Senatoca belir-
lenen esaslara göre işlem yapılır.

Kayıt yenileme ve öğrenci katkı payı
MADDE 7 – (1) Öğrenciler öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabil-

mek ve sınavlara girebilmek için, her eğitim-öğretim yılının başında kayıt yenilemekle yüküm-
lüdürler. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gerekirken ödeme yapmayan öğrencilerin
kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz ve bu durumda bulunan öğrenciler öğrencilik hakların-
dan istifade edemezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süresi, Hazırlık Eğitimi, Eğitim-Öğretim Dili ve Şekli

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan

altı dönemden ibarettir. Her dönem en az otuz iki hafta sürelidir. Tıp Fakültesine kayıt yaptıran
öğrencilerin yabancı dil hazırlık eğitim süre veya süreleri altı yıllık eğitim-öğretim dönemlerine
dâhil değildir.

(2) Öğrenciler eğitim-öğretimlerini, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen
süreler içinde tamamlamak zorundadırlar. Bu sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin Fakülte
Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak,
normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde-
sinde öngörülen şartları yerine getirmeleri koşulu ile öğrencilikleri devam eder.
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(3) Seçmeli derslerde ve Senatoca belirlenen zorunlu ortak derslerde eğitim-öğretim
yarıyıl esasına göre yapılır.

Hazırlık eğitimi
MADDE 9 – (1) Tıp eğitim-öğretimine başlamak için bir yıl zorunlu İngilizce Hazırlık

Programı uygulanır. Ancak Üniversitece kabul edilen; ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil
sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen veya
Üniversitece eğitim-öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar
doğrudan dönem I’e kayıtları yapılır. Bu hususta Senatoca belirlenen esaslar ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim- öğretim dili ve şekli
MADDE 10 – (1) Tıp Fakültesinde öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.
(2) Eğitim-öğretim, dönem I, II ve III’te temel olarak ders kurulları, dönem IV ve V’te

staj, dönem VI’da intörnlük esasına göre yapılır.
(3) Dönem I, II ve III’te yarıyıllık seçmeli dersler açılır. Öğrenci her yarıyıl açılan seç-

meli dersler içerisinden en az bir dersi almak zorundadır.
(4) Kurul dersleri, seçmeli ve ortak zorunlu dersler, uygulamalar, staj ve intörnlük ile

ilgili genel hususlar Fakülte Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam Zorunluluğu, Mazeretler, İzinler, Kayıt Dondurma

Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Değişimi

Devam zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Dönem I, II ve III’teki her bir ders kurulunda yer alan derslerde %70;

PDÖ ve uygulamalı derslerde  %80 devam zorunluluğu vardır. Bu şartları yerine getirmeyen
öğrenci sınav ve değerlendirmelere alınmaz ve F1 notu alır. Mazereti Fakülte Yönetim Kuru-
lunca kabul edilen öğrenci, mazeretli olarak kalır ve E notu alır.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında tüm ders kurullarında, toplam devamsızlığı %30’u geçen
öğrenci F1 notu alır, final ve bütünleme sınavlarına alınmaz.

(3) PDÖ ve uygulamalı derslerde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazereti
nedeniyle devamsızlığı olan öğrenci, devam etmediği dersleri anabilim dalları tarafından be-
lirtilen gün ve saatte telafi etmek zorundadır.

(4) Dönem IV, V ve Dönem VI’da tam devam şartı aranır. Mazeretsiz olarak devam-
sızlığı %20’nin üzerinde olanlar sınavlara alınmaz ve F1 notu alır. Devamsızlığı daha az olanlar
anabilim dalının belirlediği gün ve saatte eksikleri telafi etmek zorundadırlar.

Mazeretler
MADDE 12 – (1) Mazereti nedeniyle devamsızlık gösterenlerin mazeretleri Fakülte

Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrencinin, eğitim-öğretim süresinde, sağlık nedeni
ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fa-
külte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca
kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(2) Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir
hafta içinde Tıp Fakültesi Dekanlığına yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan
raporlar veya yalnız sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz.

İzinler
MADDE 13 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı

burs, staj, araştırma gibi imkânların veya kanıtlayacakları önemli nedenlerin doğması halinde
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu iznin akademik yıl
başlamadan önce istenmesi gerekir.

Kayıt dondurma
MADDE 14 – (1) Kayıt dondurma ile ilgili hususlarda 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
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Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 15 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu
programlar çerçevesinde öğrenciler en fazla bir dönem süreyle bu üniversitelere gönderilebilir.
Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrul-
tusunda uygulanır.

(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetlerinin, öğrencinin kendi eğitim-öğretim programındaki ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi, dönem koordinatörünün önerisi üze-
rine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile önceden belirlenir. Derslerin isim olarak birebir örtüş-
mesi gerekmez. Ancak, içerik, öğrenme çıktıları ve AKTS kredileri açısından en yakın derslerin
seçilmesine özen gösterilir.

(3) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı ve
başarılı olduğu derslere ait sınav notları aynen kabul edilerek, kredileri de gösterilmek suretiyle
bu derslerin orijinal isimleri ile birlikte öğrencinin öğrenim belgesine işlenir.

(4) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye ge-
len öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Fakülte Kurulunun
kararı ile yürütülür. Öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir öğrenim belgesi
verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavların Değerlendirilmesinde Kullanılan Puan, Not ve Katsayılar

Puan, not ve katsayılar
MADDE 16 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar,

notlar ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:
a)

Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 A1 4.00
85-89 A2 3.50
75-84 B1 3.00
70-74 B2 2.50
60-69 C1 2.00
50-59 C2 1.50

b) Ayrıca, harf notlarından;
1) F1: Mazeretsiz devamsız, ilgili sınava/sınavlara girme hakkı yok,
2) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi,
3) F3: Sınav değerlendirmesi 0-49 arasında,
4) E: Mazeretli, geçmez olarak tanımlanır.

ALTINCI BÖLÜM
Dönem I, II ve III Sınavları ile İlgili Esaslar

Sınavlar
MADDE 17 – (1) Dönem I, II ve III’te aşağıdaki sınavlar yapılır:
a) Ders kurulu sınavı: Dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda pratik ve teorik

olarak yapılan sınavdır. Öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar ders kurulu sınav notu ola-
rak işlenir.

b) Final sınavı: Dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda ders kurullarının tümünü içe-
ren final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not final sınav notu olarak işlenir.

c) Bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’te final sınavında başarısız olan öğrenciler bü-
tünleme sınavına alınır. Bu sınavdan alınan not bütünleme sınav notu olarak işlenir.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile sınava giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir
defa ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır. Final ve bütünleme sı-
navları ile staj sınavı ve staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.
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Sınavların uygulanması
MADDE 18 – (1) Ders kurulu sınavı: Dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda

ilan edilen tarihlerde yapılır.
(2) Dönem I, II ve III’te her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en

erken 15, en geç 21 gün sonra ders kurulları final sınavı yapılır.
(3) Dönem I, II ve III’te, ders kurulları final sınavının bitiminden en erken 15, en geç

21 gün sonra ders kurulları bütünleme sınavı yapılır.
(4) Seçmeli dersler ile kurul harici zorunlu derslerin ara sınav tarihleri ile her yarıyılın

sonunda yapılacak final ve bütünleme sınav tarihleri Fakülte Kurulu tarafından onaylanarak
ilan edilir.

Sınavlardaki başarının değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Öğrencinin bir üst döneme geçmesi için ilgili dönemin, final veya

bütünleme notunun en az C2, dönem notunun da en az 60 (C1) olması gerekir.
(2) Final sınav notu F2 veya F3 olan öğrenciler başarısız sayılırlar ve bu öğrenciler bü-

tünleme sınavına alınırlar. Final sınavında C2 almış olan öğrenciler yazılı talepleri halinde bü-
tünleme sınavına girebilirler. Bu durumda dönem notunun hesaplanmasında bütünlemede al-
dıkları not geçerlidir.

Dönemin tekrarı
MADDE 20 – (1) Dönem tekrarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) 19 uncu maddedeki başarı şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler o dönemi tekrar-

larlar.
b) Seçmeli dersler ile kurul harici zorunlu derslerin final ve bütünleme sınavında başa-

rısız olan öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim yılında devam zorunluluğu olmadan o dersi prog-
ramına almak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Dönem V’in sonuna kadar seçmeli ve ortak
zorunlu derslerden başarılı olamayan öğrenci dönem VI’ya başlayamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Dönem IV ve V Sınavları ile İlgili Esaslar

Stajların tamamlattırılması
MADDE 21 – (1) Stajlara devam zorunludur ve mazeretli devamsızlıkları olan öğren-

ciler, sınava girebilmek için devamsız oldukları süreyi tamamlamak zorundadırlar.
Staj sınavı
MADDE 22 – (1) Dönem IV ve V’te her stajın sonunda o staj eğitim ve öğretim içeri-

ğini kapsayan staj sınavı yapılır. Staj sınavı yazılı ya da hem yazılı hem sözlü ve/veya uygula-
malı olarak yapılır. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne
alınır. Yazılı sınavının, staj sonu notuna katkısı en az %40’tır. Staj sınavından öğrencinin başarılı
sayılabilmesi için staj sınavı notunun en az C1 olması zorunludur. Staj sınavları ve staj bütün-
leme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

(2) Dönem IV ve V’te sınav sonuçları öğrenciye sadece not olarak bildirilir.
Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 23 – (1) Dönem IV ve V’teki stajların bir veya daha fazlasından başarılı ola-

mayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken
yedi, en geç yirmibir gün sonra alınır. Staj bütünleme sınavından öğrencinin başarılı sayılabil-
mesi için staj bütünleme sınav notunun en az C1 olması zorunludur. Bütünleme sınav veya sı-
navlarında da başarılı olamayan öğrenciye, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrar-
lama hakkı verilir. Yine başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın bitiminden en erken
yedi, en geç yirmibir gün sonra kaldığı staj veya stajların bütünleme sınavlarına alınır.
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(2) Stajlara devam yükümlülüklerini yerine getirdiği halde yıl içi ve yılsonu sınav yü-
kümlülüklerini bu Yönerge hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği için başarısız olanlara,
başvuruları üzerine yıl içinde bu stajları her defasında tekrarlamak kaydıyla, sınav hakkı verilir.
Başvurular eğitim-öğretim yılı başında yapılır. Bütün stajların sınavlarından başarılı olanlar
öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dönem VI’ya İlişkin Esaslar

İntörnlük döneminin değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Dönem VI (intörnlük) döneminde öğrencilerin başarısı, her anabilim

dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları
hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler,
klinik ve klinik patolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, bu 16 ncı mad-
dede belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her anabilim da-
lındaki çalışmalarından en az C1 notu alması zorunludur.

(2) Dönem VI’da başarısız olunan stajlar için sınırsız staj tekrarı hakkı verilir. Sınırsız
staj tekrarı hakkından yararlananlar öğrenci katkı payını ödemeye devam eder, ancak staj tekrarı
dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Dönem VI’da öğrenciye başarı durumu sadece not olarak bildirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sınavların yapılış şekli
MADDE 25 – (1) Sınavların yapılışına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınavlar eğitim-öğretim programının özelliğine uygun olarak yazılı ya da sözlü/uy-

gulamalı olarak yapılır.
b) İlan edilmiş olan sınav tarihleri zorunlu hallerde Fakülte Kurulu kararı ile değiştiri-

lebilir.
c) Öğrenciler, sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen

öğrencinin notu F2 olur.
ç) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye, F3 notu verilir ve

ayrıca söz konusu öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem ya-
pılır.

d) Öğrenciler Senato tarafından kabul edilen ilkeler doğrultusunda, ayrıca ortak zorunlu
dersleri almak ve başarmak zorundadırlar. Ortak zorunlu dersler için, İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 26 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç beş iş günü içerisinde Tıp Fakültesi Dekanlığına yaparlar. Bu itirazlar ilgili
öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzelt-
mesi yapılır.

Ön şart ve dönem tekrarı
MADDE 27 – (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretiminde her dönem bir sonraki dönemin

ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci
dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi, dönem IV ve V’te kaldığı stajları ve dönem VI’da kaldığı
intörnlük çalışmalarını aynı şekilde tekrarlar. Ancak ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler
bu hükümlerin dışındadır. Bu derslerle ilgili olarak 20 nci maddenin (b) bendi  hükümleri uy-
gulanır.
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Tıp doktorluğu eğitimi başarı derecesi
MADDE 28 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespiti için

okudukları bütün dönemlerin notlarının ortalamasından oluşan genel akademik başarı not or-
talaması aşağıda gösterildiği şekilde dereceye çevrilir:

Genel Akademik 
Başarı Not Ortalaması Başarı Derecesi

A1 ÜSTÜN BAŞARI
A2 PEKİYİ
B1 İYİ
B2 ORTA
C1 GEÇER

Onur ve yüksek onur öğrencisi
MADDE 29 – (1) Lisans öğrenimini altı yıllık eğitim-öğretim süresi içinde tamamla-

yan, disiplin cezası almayan ve genel akademik başarı not ortalaması A2 olan öğrenci onur öğ-
rencisi; A1 olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.

İlişik kesme
MADDE 30 – (1) Üniversiteden çıkarma cezası alan veya bir başka üniversiteye yatay

geçiş yoluyla giden öğrencilerin, Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Öğrenciler bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını

sildirebilirler. Bu durumda ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.
(3) Kayıt silme işlemi, Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı alınarak Öğrenci İşleri Dai-

re Başkanlığı tarafından yapılır.
(4) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki belgeleri ve mezun

olarak Üniversiteden ayrılanların diplomalarını alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit
edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.

Diplomalar
MADDE 31 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir;
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Li-
sans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hü-
kümlerine göre düzenlenir.

b) Tıp doktorluğu diploması; tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim-öğretim
süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

Yabancı öğrenciler
MADDE 32 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu aday-

ların Tıp Fakültesine kabul koşulları Senato tarafından belirlenir.
Disiplin
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.
(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan geçici uzaklaştırma cezası alan

öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversite-
nin tesislerine giremezler.

Kalite süreçleri
MADDE 34 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve

dış kalite güvencesi uygulamaları ve diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen il-
kelere uygun olarak Senato tarafından düzenlenir.

Engelli öğrenciler
MADDE 35 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu, engelli öğ-

renciler için gerekli düzenlemeleri yapabilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Medeniyet Üni-

versitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:
İFLÂS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ

HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
İflâs İdaresi Ücreti

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin

üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca, iflâs idarelerine ödenecek ücret tarifesini ve ücretin
ödeme şeklini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Tarifede yazılı iflâs idaresi ücreti, iflâs tasfiyesi sonuçlanıncaya kadar

yapılan bütün hizmetlerin karşılığıdır. Ücretin belirlenmesinde iflâs idaresi memurlarının eme-
ği, çabası, işin önemi ve niteliği göz önünde tutulur.

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü ve

dördüncü fıkraları uyarınca hazırlanmıştır.
Ücretin ödenmesi
MADDE 4 – (1) Ödeme, iflâs idaresinin seçildiği tarihte yürürlükte bulunan Tarife hü-

kümlerine göre yapılır. Tarife gereğince takdir olunacak ücret, iflâs idare memurlarının her bi-
rine ayrı ayrı ve eşit oranda ödenir.

Ücret ödeme zamanı ve avans ödenmesi
MADDE 5 – (1) İflâs idaresinin ücreti, tasfiyenin sonunda ödenir. Ancak iflâs idaresinin

talebi üzerine icra hâkimi, gerektiğinde iflâs dairesinin görüşünü de alarak, ücrete mahsuben
makul ölçüde bir miktar avans ödenmesine karar verebilir.

Ücret miktarı
MADDE 6 – (1) İfa edecekleri hizmetler karşılığı olarak iflâs idaresine; nihai hesapta

adi alacaklılara ödenmesi öngörülen toplam alacak miktarı üzerinden aşağıda yazılı olan nis-
petler nazara alınarak ücret ödenir.

1- İlk (2400) TL için                                                                                %10
2- Sonra gelen (3.600) TL için                                                                %8
3- Sonra gelen (6.000) TL için                                                                %6
4- Sonra gelen (12.000) TL için                                                              %4
5- Sonra gelen (24.000) TL için                                                              %2
6- Sonra gelen (45.000) TL için                                                              %1
7- (90.000) TL’den, (140.000) TL’ye kadar                                      binde 6
8- (140.000) TL’den, (600.000) TL’ye kadar                                     binde 2
9- (600.000) TL’den yukarısı için                                                       binde 1
(2) Rehinli alacağın paraya çevrilmesine ilişkin hizmetler için de, (sarf edilen mesai ve

gayret göz önünde tutularak) tasfiye idaresine ek ücret ödenebilir. Ancak bu surette ödenecek
ek ücret, rehinli alacak miktarı üzerinden yukarıdaki nispetlere göre bulunacak miktarın %25’ini
geçemez.

İcra Mahkemesince ücret takdiri 
MADDE 7 – (1) İcra mahkemesi, iflâs idaresinin emek ve mesaisini, işin önem ve ni-

teliğini göz önünde bulundurarak Tarifede belirtilen miktarın üç katına kadar ücret takdir ede-
bilir.
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(2) İcra mahkemesi, iflâs idaresinin emek ve mesaisini, işin önem ve niteliğini göz
önünde bulundurarak Tarifede belirtilen miktarların altında ücret takdir edebileceği gibi, haklı
sebeplerin mevcut olması halinde ücret ödenmemesine de karar verebilir.

İstifa, azil ve ölüm gibi hâllerde ücret
MADDE 8 – (1) İflâs idare memurunun istifası, azli, ölümü gibi hâllerde ücret, o za-

mana kadar sarf ettiği emek ve mesaisi, işin önemi ve niteliği nazara alınarak icra hâkimince
takdir olunur.

(2) Yukarıdaki fıkrada anılan boşalma hâllerinde iflâs idaresinde görev alanlara, idareye
katılma zamanından sonraki emek ve mesaileri nazara alınarak, yerlerine kaim oldukları şahsın
bakiye ücretinden ödeme yapılır.

Konkordato hâlinde ücret
MADDE 9 – (1) Konkordato nedeniyle masa müflise intikal ettiğinde, iflâs idare me-

murlarının o zamana kadar yukarıdaki esaslar dairesinde icra mahkemesince belirlenecek üc-
retleri, müflis tarafından peşinen iflâs dairesine yatırılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Masraf ve Tebligat Ücreti

Masraf ve tebligat ücreti
MADDE 10 – (1) İflâs idaresi, İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü

fıkrası gereğince kendilerine tebligat yapılmasını isteyen alacaklılardan, tasfiye sonunda mah-
sup ve iade edilmek üzere tahmini tebligat sayısı nazara alınarak hesaplanacak yazı ve normal
tebligat masrafı toplamının üç misli kadar avansı, iflâs dairesine yatırmasını ister.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 15/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BOMBUS ARISI KULLANIMINA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR
BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/2)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/32)

MADDE 1 – 15/1/2009 tarihli ve 27111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bombus
Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama
Tebliği (Tebliğ No: 2009/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BOMBUS ARISI KULLANIMINA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR
BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/65)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/44)

MADDE 1 – 26/12/2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bombus
Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama
Tebliği (Tebliğ No: 2009/65) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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14/7/2013 

ORTA SAYFA 

 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

14 Temmuz 2013 

PAZAR 
Sayı : 28707 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

SAYI: 2013/75 - 2013/362 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmed ve Khadıja oğlu 1973 Edlip D.lu Suriye 

Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden İBRAHİM AL SHAHAD hakkında 5607 

Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 25/04/2013 tarih ve 2013/75 esas, 2013/362 karar sayılı ilamı sanık hakkında 

5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80,-TL 

adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 1 yıl süreyle 

ertelenmesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın ve Katılan İdare Vekili’nin Temyiz Dilekçesi, sanığın adresi belli 

olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın 

ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş 

sayılarak 1412 S. CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen 

temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5914 

————— 

SAYI: 2009/529 - 2013/369 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulkader ve Khaırıa oğlu 03/01/1959 Suriye 

D.lu Suriye Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden ASAAD DARKOUSHI 

hakkında Özel Belgede Sahtecilik suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 

25/04/2013 tarih ve 2009/529 esas, 2013/369 karar sayılı ilamı sanık hakkında Özel Belgede 

Sahtecilik suçundan hakkında verilen CMK 231/(10) maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının 

Geri Bırakılmasına karar verilmiş, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 

sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın 

tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK’nun 310. maddesi 

gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 5915 
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Van 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

ESAS NO : 2010/361 

KARAR NO : 2013/580 

SANIK: TARVEIRDI HOOSHYARMOBARAKI Allahverdi ve Jiran oğlu, 1965 

MALEKAN doğumlu, Malekan Mübarek Abat Köyü İRAN adresinde oturur. 

4733 sayılı yasaya muhalefet suçundan mahkememizin 22/04/2013 tarih ve 2011/233 

esas, 2013/601 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında kamu davası açılarak, sanığın bandrol ve 

yasal uyarıları bulunmayan sigarayı ticari amaçla bulundurma suçunu gerçekleştirdiği ve 

eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nın 61. Maddesi hükmüne göre 4733 sayılı kanunun 8/4, 62/1, 52 

maddesi uyarınca neticeden 1 Yıl 8 Ay ve 80,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar 

verildiği, ancak sanığa verilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nın 51 maddesi uyarınca koşulsuz 

olarak ertelenmesine, sanığın ertelenen hapis cezası göz önüne alınarak 5237 sayılı TCK.nın 51/3 

maddesi uyarınca 2 yıl süre ile Denetime Tabi Tutulmasına, suça konu sanıkta yakalanan 170 

paket değişik marka sigaraların 5237 sayılı TCK.nın 54/4 maddesi uyarınca müsaderesine sanığın 

yokluğunda karar verilmiş olduğu, sanığın İran Uyruklu olması nedeniyle tebliğ 

yapılamadığından işin daha fazla sürüncemede kalmaması bakımından 7201 sayılı Tebligat 

Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilan edilmek suretiyle tebliğine, 

aynı kanunun 31 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın sanığa 

yapılmış sayılacağına, ilan masrafının sanıktan alınacağına dair ilanen tebliğ olunur. 

 5150 
————— 

ESAS NO : 2011/233 

KARAR NO : 2013/601 

SANIK: RASHİD GANJİ, Mahmaoud ve Devlet oğlu, 21/03/1969 İran Urumiye 

doğumlu, Urumiye Şehlek Veliyes Mah. Hlyavani Ganizade Sok No: 71 Urumiye/İRAN 

adresinde oturur. 

SANIK: MOHAMMAD JANGALİKAHRIZ, Aziz ve Nişan oğlu, 01/01/1965 İRAN 

URUMİYE doğumlu, Hıyaveni Şehit Recai Caddesi Konbina yanı bila noda oturur 

URUMİYE/İRAN adresinde oturur. 

SANIK: HEYDARALİ ALİPOUR, Jaferbadegh ve Keşfer oğlu, 27/10/1962 İRAN 

URUMİYE doğumlu, Vangölü otobüs firmasında çalışır, İran devleti Urumiye Şehlek Veliyes 

Mah. Hiyavani Ganizade Sk. N: 71 İRAN URUMİYE adresinde oturur. 

SANIK: AKBAR MOHAMMADİABAJALOU, Mohsen ve Azer oğlu, 06/12/1981 İRAN 

URUMİYE doğumlu, Vangölü firmasında çalışır. 

SANIK: JABBAR AKHSHIJ, Mohammad ve Fatma’dan olma, 23/12/1982 İRAN 

URUMİYE doğumlu, İran Urumiye otogarda Vangölü firmasında çalışır. 

4733 sayılı yasaya muhalefet suçundan mahkememizin 22/04/2013 tarih ve 2011/233 

esas, 2013/601 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında kamu davası açılarak, sanıkların bandrol ve 

yasal uyarıları bulunmayan sigarayı ticari amaçla bulundurma suçunu gerçekleştirdikleri ve 

eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK nın 61. Maddesi hükmüne göre 4733 sayılı kanunun 8/4, 62/1, 

52 maddesi uyarınca neticeden 1 Yıl 8 Ay ve 80,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmalarına 

karar verildiği, ancak sanıklar hakkında 5271 sayılı CMK nun 231/8 maddesi uyarınca 5 Yıl süre 

ile denetim süresine tabi tutularak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, suçta kullanılan 

65 ER 757 plakalı araç ile IR 61096 plaka sayılı aracın müsadere şartları oluşmadığından karar 

kesinleştiğinden sahibine iadesine, araçlar üzerindeki şerhin kaldırılmasına, karar kesinleştiğinde 

IR 61096 plaka sayılı araç için teminat yatırılmış ise teminatın iadesine, suça konu sanıklarda 

yakalanan yabancı menşeli ve kaçak 60 karton prestige marka sigaraların 5607 sayılı yasanın 13 

maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK nın 54/4 maddesi uyarınca müsaderesine dair verilen karar 

sanıkların yokluğunda verilmiş olduğu, sanıkların İran Uyruklu olması nedeniyle tebliğ 

yapılamadığından işin daha fazla sürüncemede kalmaması bakımından 7201 sayılı Tebligat 

Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilan edilmek suretiyle 

tebliğine, aynı kanunun 31 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın 

sanıklara yapılmış sayılacağına, ilan masrafının sanıklardan alınacağına dair ilanen tebliğ olunur. 

 5074 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ŞEKER AMBARLARINDA TAHMİL-TAHLİYE, YÜKLEME VE İSTİFLEME 

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından: 

Şeker Ambarlarında Tahmil-Tahliye, Yükleme ve İstifleme Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir.  

İhale kayıt no : 2013/91000 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

  Uşak-Ankara Karayolu 5. Km./UŞAK 

b) Telefon ve faks numarası : (276) 231 14 91 (276) 231 17 32 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşin miktarı ± % 20 toleranslı olup Şeker Ambarlarında 

Tahmil-Tahliye, yükleme, istifleme işi, üretilecek tahmini 

28.000 ton şekerin üretimden istife alınması, istiften 

18.000 ton şekerin yüklenmesi ve 14.000 ton şekerin 

fabrika içinde başka ambarlara nakli ve satış işi dahil 

toplam 60.000 Ton Şekerin Kampanya boyunca (tahmini 3 

Ay) her vardiyada 8 kişi olmak üzere 24 kişi ve diğer 

ambarlara taşınacak 14.000 ton şeker için her vardiyada 2 

kişi ilave olmak üzere toplam 30 (Otuz) kişi; kampanya 

haricinde (9 Ay) 4 işçi çalışacaktır.(izin değiştirici 

dahildir) (Satışların arttığı veya düştüğü dönemlerde 

çalıştırılacak personel sayısını, idare arttırıp eksiltmeye 

yetkilidir.) 

b)Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Şeker Ambarları ve 

kiralanacak diğer depolar 

3 - İhalenin 

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

b) Tarihi ve saati : 29.07.2013 - Pazartesi Günü saat 11:00 

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Uşak-Ankara 

Karayolu 5. Km./UŞAK) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) 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 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - 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. 6037/1-1 
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5607 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - a) Satışa esas bedeli en az 303,00 TL ile en çok 141.600,00 TL arasında değişen; 

30.07.2013 günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 30,30 TL, en çok 
14.160,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, otobüs, motosiklet, dorse, 
kamyonet, motorlu karavan, tır çekici vb. 44 adet araç; açık artırma suretiyle, Kapıkule Yolu 
Üzeri 8. Km. ARSLANLI Dinlenme Tesisleri Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda 
31/07/2013 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale 
hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile 
(0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 6033/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No : 4480 Karar Tarihi : 03/07/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/07/2013 tarihli toplantısında; 

28.12.2012 tarihli ve 28511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dağıtım 
Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına 
İlişkin Usul ve Esaslar’ın 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Aydınlatma abone grubu 

MADDE 5 - (1) Bu abone grubu iki alt abone grubundan oluşur. 

(2) Genel aydınlatma kapsamındaki aydınlatmalar, birinci alt abone grubu kapsamındadır. 
Bu alt abone grubu kapsamındaki enerji ilgili dağıtım şirketi tarafından temin edilir ve tahakkuk 
ile tahsilat işlemleri Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilir. 

(3) Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayollarının aydınlatılması, güvenlik 
amacıyla yapılan sınır aydınlatmaları ve toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen 
ibadethanelere ilişkin aydınlatmalar, ikinci alt abone grubu kapsamındadır. Bu alt abone grubu 
kapsamındaki tüketiciler enerjiyi düzenlenen tarife üzerinden ilgili görevli, tedarik şirketinden 
temin edebileceği gibi, serbest tüketici statüsüne sahip iseler ikili anlaşma yaparak da temin 
edebilirler. 6105/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 4481 Karar Tarihi : 03/07/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/07/2013 tarihli toplantısında; 22/12/2011 tarih 
ve 3580 sayılı “Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları” na ilişkin 
Kurul Kararının 10 uncu maddesinin 7 inci fıkrasının son cümlesinin, bazı doğal gaz dağıtım 
şirketleri tarafından net olarak anlaşılmadığı görüldüğünden, ilgili hükmün açıklanması (tavzih) 
maksadıyla aşağıdaki karar alınmıştır: 

İlgili fıkradaki; “Bu tutarın hesaplanmasında kullanılan Düzenlenmiş Varlık Tabanı ve 
Şebeke Harici Düzenlenmiş Varlık Tabanı ile reel makul getiri oranları aynı dönemsel bazda 
değerlendirilir.”  hükmündeki,  “aynı dönemsel bazda değerlendirme” ile kastedilen;  doğal gaz 
dağıtım şirketlerinin tarife çalışmalarında makul getiri tutarının hesaplanmasında, Kurul 
tarafından kabul edilen reel makul getiri oranından (RMGO) hareketle, RMGO/(1+RMGO/2) 
eşitliği ile bulunan oranın kullanılmasıdır. 6106/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 10.07.2013     Karar No: 6692 

ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

- MERKEZİ  : Ankara 

- TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100 

- MÜRACAAT TARİHİ : 27.02.2013 

RUHSATIN: 

- MAHİYETİ : Arama ruhsat süresinin uzatımı 

- KAPSADIĞI İLLER : Ağrı 

- YÜZÖLÇÜMLERİ : 49.327, 47.970 hektar 

- HAK SIRA NUMARALARI : AR/TPO/4271, 4272 

- VERİLİŞ TARİHLERİ : 23.06.2007 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O., sahip bulunduğu, yukarıda yüzölçümleri ve hak sıra numaraları 

yazılı petrol arama ruhsatlarının daha önce uzatılmış sürelerinin sona ereceği 23.06.2013 

tarihinden 23.06.2015 tarihine kadar, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesine istinaden 

teminat karşılığında ikişer yıl sürelerle uzatılması için 27.02.2013 tarihli dilekçesiyle müracaatta 

bulunmuştur. 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve 

Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra arayıcının 

arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, sahip bulunduğu AR/TPO/4271, 

4272 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış sürelerinin sona ereceği 

23.06.2013 tarihinden itibaren, söz konusu arama ruhsat sahalarının her birinde uzatılan süreler 

içerisinde birer arama kuyusu açılmaması halinde arama kuyusu açılmayan sahaya ait teminatın 

Hazine’ye irat kaydedilmesi şartıyla, 11.06.2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 3 ncü maddesine istinaden, mülga 6326 sayılı Petrol 

Kanunu’nun 55/2 nci maddesi ve 22.04.2013 tarihli ve 2013/4638 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

gereğince 23.06.2015 tarihine kadar teminat karşılığında 2’şer yıl süreler ile uzatılmasına karar 

verilmiştir. 6047/1-1 

————— 

Uğur Yan Sanayi ve Yer Altı Ürünleri Üretim Pazarlama Ltd. Şti.’nin sahip bulunduğu ve 

arama ruhsatnamesi asli defterinin 3238 inci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda hak sıra 

numarası ruhsat numarası ve yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları 

tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahası Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel 

Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 28.06.2013 tarihinde tadil 

edilmiştir. 

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası mucibince ilan 

olunur. 

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama 

ruhsatının: 

 

Hak sıra no.su Ruhsat No.su İntikalden sonraki yüzölçümü (H) 

AR/UYS/5103 3238 49.482 

 6048/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.07.2013      Karar No: 6689 

DEVREDEN ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI : Uğur Yan Sanayi ve Yer Altı Ürünleri Üretim Paz. Ltd. 

- MERKEZİ ve 

TEBLİGAT ADRESİ : Türkgücü Köyü Yolu Üzeri Kurtdere Mevkii PK. 106, 

59790, Çorlu-TEKİRDAĞ 

DEVRALAN ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI : Summa Uğur Enerji Petrol Madencilik İnş. ve Tic. A.Ş. 

- MERKEZİ ve 

TEBLİGAT ADRESİ : 27 Aralık Sokak No: 3 Çankaya/ANKARA 

DEVREDİLEN PETROL 

HAKKININ MAHİYETİ : Uğur Yan Sanayi ve Yer Altı Ürünleri Üretim Pazarlama 

Ltd. Şti.’nin AR/UYS/4694 hak sıra no.lu petrol arama 

ruhsatındaki %100 hissesinin tamamının Summa Uğur 

Enerji Petrol Madencilik İnş. ve Tic. A.Ş.’ye devri. 

MÜRACAAT TARİHLERİ : 06.05.2013, 08.05.2013 

KARAR: 

Uğur Yan Sanayi ve Yer Altı Ürünleri Üretim Pazarlama Ltd. Şti.’nin sahip bulunduğu 

AR/UYS/4694 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki % 100 hissesinin tamamını, Summa Uğur 

Enerji Petrol Madencilik İnş. ve Tic. A.Ş.’ye devretmek, adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen 

% 100 hissenin tamamını bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için Petrol Kanunu’nun 

34, 35, 36 ve Petrol Tüzüğü’nün 31, 32/C maddelerine istinaden 06.05.2013 ve 08.05.2013 

tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 14.06.2013 tarihli Olur’ları alındıktan sonra; 

Uğur Yan Sanayi ve Yer Altı Ürünleri Üretim Pazarlama Ltd. Şti.’nin AR/UYS/4694 hak 

sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki % 100 hissesinin tamamının Summa Uğur Enerji Petrol 

Madencilik İnş. ve Tic. A.Ş.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet 

tahmil etmemesi şartıyla, devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 11.06.2013 tarihinde 

yayımlanarak yürürlüğe giren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 3 ncü maddesine 

istinaden, mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 34, 35 ve 36 ncı maddeleri gereğince karar 

verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde AR/UYS/4694 hak sıra no.lu 

petrol arama ruhsatının tamamı Summa Uğur Enerji Petrol Madencilik İnş. ve Tic. A.Ş.’nin 

olacaktır. 6049/1-1 

————— 

Tiway Turkey Ltd. Şti. ile Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin müştereken 

sahip bulundukları ve arama ruhsatnamesi asli defterinin 3253 üncü sahifesinde tescil olunan ve 

aşağıda hak sıra numarası ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli 
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haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahası Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi 

gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 28.06.2013 

tarihinde tadil edilmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası mucibince ilan 

olunur. 

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama 

ruhsatının: 

 

Hak sıra no.su Ruhsat No.su İntikalden sonraki yüzölçümü (H) 

AR/TWY-HND/5115 3253 39.244 

 6050/1-1 

————— 

Yerbil Petrol Madencilik Jeolojik Hizmetler İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sahip 

bulunduğu AR/YER/4994 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatını terk için 26.06.2013 tarihinde 

müracaat ettiği 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince 

ilan olunur. 6051/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.07.2013      Karar No: 6690 

DEVREDEN ŞİRKETİN 

- TİCARİ UNVANI : Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş. 

- MERKEZİ VE 

TEBLİGAT ADRESİ : Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Blv. No: 73 Ortadoğu Plaza 

Kat:10   34384 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL 

DEVRALAN ŞİRKETİN 

- TİCARİ UNVANI : Tiway Turkey Ltd. 

- MERKEZ ADRESİ : PO BOX 309 Ugland House, Grand Cayman KYI-1104 

Cayman Island 

- TEBLİGAT ADRESİ : Hoşdere Caddesi Hava Sokak No: 24/11 Kat:4 Yukarı 

Ayrancı-ANKARA 

DEVREDİLEN PETROL 

HAKKININ MAHİYETİ : Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin 

AR/HND/4785 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki 

%100 hissesinden %50 hissesinin Tiway Turkey Ltd. 

Şti.’ne devri. 

MÜRACAAT TARİHLERİ : 11.04.2013, 24.04.2013 

KARAR: 

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin AR/HND/4785 hak sıra no.lu petrol arama 

ruhsatındaki %100 hissesinden %50 hissesini Tiway Turkey Ltd. Şti.’ne devretmek, adı geçen 

şirket de yukarıda bahsi geçen ruhsataki %50 hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte 
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devralmak için Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36 ve Petrol Tüzüğü’nün 31, 32/C ve 49/D 

maddelerine istinaden 11.04.2013 ve 24.04.2013 tarihinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi 

edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 14.06.2013 tarihli 

Olur’ları alındıktan sonra; 

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin AR/HND/4785 hak sıra no.lu petrol arama 

ruhsatındaki %100 hissesinden %50 hissesinin Tiway Turkey Ltd. Şti.’ne bütün hak ve 

vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, devredilmesine ve 

Petrol Siciline tescil edilmesine 11.06.2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6491 sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 3 ncü maddesine istinaden, mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 

34, 35 ve 36 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde söz konusu petrol arama ruhsatındaki 

hisse oranları Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin %50, Tiway Turkey Ltd. Şti.’nin 

%50 şeklinde olacaktır. 6052/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Siirt ve Diyarbakır İlleri sınırı dahilinde sahip 

bulunduğu AR/TPO/2718 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 30.11.2012 tarihinde 

sona ermiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi 

gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl 

zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat 

etmeleri ilan olunur. 6053/1-1 

————— 

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin sahip bulunduğu ve arama 

ruhsatnamesi asli defterinin 3245 inci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda hak sıra numarası 

ruhsat numarası ve yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit 

edilmiş bulunan arama ruhsat sahası Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel 

Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 08.06.2013 tarihinde tadil 

edilmiştir. 

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası mucibince ilan 

olunur. 

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama 

ruhsatının: 

 

Hak sıra no.su Ruhsat No.su İntikalden sonraki yüzölçümü (H) 

AR/ERA/5125 3245 49.738 

 6054/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 03.07.2013      Karar No: 6685 

ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

- MERKEZİ : Ankara 

- TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Söğütözü - Ankara 

- MÜRACAAT TARİHLERİ : 01.03.2013 

RUHSATIN: 

- MAHİYETİ : Arama ruhsat süresinin uzatımı 

- KAPSADIĞI İLLER : Gaziantep, Şanlıurfa 

- YÜZÖLÇÜMLERİ : 49.587 hektar 

- HAK SIRA NUMARASI : AR/TPO/4287 

- VERİLİŞ TARİHLERİ : 01.08.2007 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, sahip bulunduğu, yukarıda yüzölçümü ve hak sıra 

numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 01.08.2013 

tarihinden 01.08.2015 tarihine kadar, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesine istinaden 

teminat karşılığında iki yıl süre ile uzatılması için 01.03.2013 tarihli dilekçesiyle müracaatta 

bulunmuştur. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol 

Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten 

sonra arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, sahip bulunduğu 

AR/TPO/4287 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona 

ereceği 01.08.2013 tarihinden itibaren, söz konusu arama ruhsat sahasında uzatılan süre içerisinde 

bir arama kuyusu açılmaması halinde teminatın Hazine’ye irat kaydedilmesi şartıyla, 11.06.2013 

tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 3 ncü 

maddesine istinaden, mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesi ve 17.04.2013 tarihli 

ve 2013/4702 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 01.08.2015 tarihine kadar teminat 

karşılığında 2 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 6055/1-1 

————— 

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti.’nin Akdeniz’de Türk Karasuları 

içinde sahip bulunduğu AR/TPI/4697, 4699, 4701 ve 4702 hak sıra numaralı 4 adet petrol arama 

ruhsatının kanuni sürelerinin sona ereceği 29.12.2013 tarihinden 29.12.2015 tarihine kadar 

11.06.2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1 

ve 3 ncü maddelerine istinaden mülga 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 55/5 nci maddesine 

istinaden % 50 oranında artırılması için 07.06.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol 

Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur. 6056/1-1 

—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.03.2013 gün 53 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2013 gün 1037 sayılı kararı ile onaylanan 

"Pursaklar İlçesi Saray Mahallesi 98459 ada 41 nolu parselde bulunan rekreasyon alanı 

kullanımının bir kısmının spor tesisi kullanımına dönüştürülmesine yönelik 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği" 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz 

ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 6107/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4966 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas
Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan
Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkında Karar

2013/4976 Bazı Yerleşim Birimlerinin “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti, Bazı
Yerleşim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından
Çıkarılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET EME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Üniversitesi Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İflâs İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ
— Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar

Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2009/2)’nin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/32)

— Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar
Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2009/65)’nin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/44)

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

Günlük Değerleri


