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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             4 Kasım 2013
       69471265-305-9386

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak ve İş Forumlarına katılmak üzere; 5 Kasım 2013 tarihinden
itibaren Finlandiya, İsveç ve Polonya’ya gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa,
Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

                                        —————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   4 Kasım 2013
      68244839-140.02-13-625

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 4/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9386 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak ve İş Forumlarına katılmak üzere, 5 Kasım 2013 tarihinden
itibaren Finlandiya, İsveç ve Polonya’ya gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın
dönüşüne kadar Başbakanlığa,  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uy-
gundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

5 Kasım 2013
SALI
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            4 Kasım 2013

       69471265-305-9387

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak ve İş Forumlarına katılmak üzere; 5 Kasım 2013 tarihinden

itibaren Finlandiya, İsveç ve Polonya’ya gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer

ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan

BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  4 Kasım 2013

     68244839-140.03-293-626

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 4/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9387 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak ve İş Forumlarına katılmak üzere, 5 Kasım 2013 tarihinden

itibaren Finlandiya, İsveç ve Polonya’ya gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer

ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan

BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 5 Kasım 2013 – Sayı : 28812

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            4 Kasım 2013

       69471265-305-9388

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak ve İş Forumlarına katılmak üzere; 5 Kasım 2013 tarihinden

itibaren Finlandiya, İsveç ve Polonya’ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner

YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı

İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  4 Kasım 2013

     68244839-140.03-294-627

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 4/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9388 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak ve İş Forumlarına katılmak üzere, 5 Kasım 2013 tarihinden

itibaren Finlandiya, İsveç ve Polonya’ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner

YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı

İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            4 Kasım 2013

       69471265-305-9389

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak ve İş Forumlarına katılmak üzere; 5 Kasım 2013 tarihinden

itibaren Finlandiya, İsveç ve Polonya’ya gidecek olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel

EROĞLU’nun dönüşüne kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer

GÜLER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  4 Kasım 2013

     68244839-140.03-295-628

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 4/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9389 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak ve İş Forumlarına katılmak üzere, 5 Kasım 2013 tarihinden

itibaren Finlandiya, İsveç ve Polonya’ya gidecek olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel

EROĞLU’nun dönüşüne kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer

GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            4 Kasım 2013

       69471265-305-9390

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak ve İş Forumlarına katılmak üzere; 5 Kasım 2013 tarihinden

itibaren Finlandiya, İsveç ve Polonya’ya gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına,

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla

arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  4 Kasım 2013

     68244839-140.03-296-629

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 4/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9390 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak ve İş Forumlarına katılmak üzere, 5 Kasım 2013 tarihinden

itibaren Finlandiya, İsveç ve Polonya’ya gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına,

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            4 Kasım 2013

       69471265-305-9396

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İLGİ: a) 1/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9345 sayılı yazımız.

           b) 1/11/2013 tarihli ve 68244839-140.03-291-621 sayılı yazınız.

           Türkiye-Sudan 13. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı’na katılmak

üzere; 4 Kasım 2013 tarihinde Sudan’a gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Orman ve

Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekalet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

           Ancak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun yurt dışına çıkacak olması

sebebiyle, 5 Kasım 2013 tarihinden itibaren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık

Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekalet etmesine yüksek tasviplerine saygıyla arz

ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan
—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  4 Kasım 2013

     68244839-140.03-297-630

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ: a) 1/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9345 sayılı yazınız.

           b) 1/11/2013 tarihli ve 68244839-140.03-291-621 sayılı yazımız.

           c) 4/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9396 sayılı yazınız.

           Türkiye-Sudan 13. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı’na katılmak

üzere, 4 Kasım 2013 tarihinde Sudan’a gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Orman ve

Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

           Ancak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun yurt dışına çıkacağı ilgi (c)

yazıdan anlaşıldığından, 5 Kasım 2013 tarihinden itibaren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-

lığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2013/5544

Ekli “Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-

melik”in yürürlüğe konulması; 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun 13 üncü maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    M. ŞİMŞEK                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  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

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Başbakanlıktan:

BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI
AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Uzman Yardımcılarının mes-

leğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları ile Avrupa Birliği Uzmanlığına atanma usul
ve esaslarını; Avrupa Birliği Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının eğitimleri, çalışma usul ve
esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik bakanlıklar ile Başbakanlığa bağlı kuruluşlarda çalış-

tırılacak Avrupa Birliği Uzman Yardımcıları ve Avrupa Birliği Uzmanlarını kapsar.
(2) İlgili teşkilat kanunları veya kanun hükmünde kararnameleri ile Başbakanlığa bağlı

iken 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 19/A maddesine göre bakanlıklara bağlanan ku-
rumlar bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1989 tarihli ve 367 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 3 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Giriş sınavı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını,
b) Giriş Sınavı Kurulu: Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulunu,
c) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
ç) Kurum: Bakanlıklar ile Başbakanlığa bağlı kuruluşları,
d) Tez Değerlendirme Komisyonu: Avrupa Birliği Uzmanlığı Tez Değerlendirme Ko-

misyonunu,
e) Uzman: Avrupa Birliği Uzmanını,
f) Uzman Yardımcısı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısını,
g) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ğ) Yeterlik sınavı: Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,
h) Yeterlik Sınav Komisyonu: Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınav Komisyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Giriş

Uzman yardımcılığı giriş sınavı
MADDE 5 – (1) Uzmanlık mesleğine, giriş sınavıyla uzman yardımcısı olarak girilir.

Uzman yardımcısı kadrosuna atanabilmek için giriş sınavında başarılı olmak şarttır. Giriş sı-
navı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılır.

(2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurum tarafından uygun görülecek
zamanlarda ve uygun görülen öğrenim dallarında yapılır.
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Giriş sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, atama yapılacak kad-

roların sınıfı, derecesi, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, sınav konuları, KPSS puan
türü ya da türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, son başvuru
tarihi, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün
önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az
birinde ve ilgili Kurumun internet sitesinde en az bir defa ilan edilir.

Giriş sınavına katılma şartları
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-

nunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartlara ek olarak aşa-
ğıdaki şartlar aranır:

a) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış KPSS'den, sınav duyuru-
sunda belirtilen puan türünde/türlerinde, Kurumlarca belirlenen asgari puanı almış olmak.

b) Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinde YDS’den en az (C) düzeyinde
puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip
olmak.

c)  En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi
ve idari bilimler fakültelerinden veya kurumca yürütülen kurumsal hizmet gerekleri çerçeve-
sinde en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve sınav duyurusunda belirtilen yükseköğretim ku-
rumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki
veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurma-
mış olmak.

Başvuruda istenen belgeler ve başvuru şekli
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Kurumdan veya Kurumun internet sitesinden temin edilecek başvuru formu.
b) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da belgenin verildiği yer

yüksek öğretim kurumunca onaylı örneği.
c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
ç) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç

belgesinin aslı veya onaylı örneği.
d) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.
e) Özgeçmiş.
f) Üç adet vesikalık fotoğraf.
g) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı.
ğ) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı be-

yanı.
(2) Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son

günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlik süresi beş
yıldır.

(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin en geç giriş sınavı duyurusunda belirlenen tarih
ve saatte ilgili kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
kurumca tasdik edilebilir. Başvurular şahsen, elden, posta yoluyla veya giriş sınavı duyurusunda
belirtildiği takdirde elektronik ortamda yapılabilir.  Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
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(4) Birinci fıkrada sayılan belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen-
lerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

Sınav ön hazırlık çalışmaları
MADDE 9 – (1) Kurumların insan kaynaklarıyla ilgili birimi öngörülen süre içerisinde

yapılan başvuruları inceleyerek sınava gireceklerin listesini hazırlar.
Sınav kimlik belgesi
MADDE 10 – (1) Giriş sınavı şartlarını taşıyan adaylara fotoğraflı sınav kimlik belgesi

verilir. Sınav yeri ve tarihi sınav kimlik belgesinde belirtilir. Sınav kimlik belgesi olmayan
adaylar sınava katılamaz.

Giriş Sınavı Kurulu
MADDE 11 – (1) Giriş Sınavı Kurulu, bakanlıklarda bakanın, Başbakanlık bağlı ku-

ruluşlarında ise üst yöneticinin onayı ile belirlenecek bir başkan ve dört üyeden oluşur. Giriş
Sınavı Kurulu başkanı ve üyeleri, biri Avrupa Birliği ile ilgili birim amiri olmak üzere daire
başkanı ve daha üst seviyedeki yöneticiler ile Avrupa Birliği Uzmanları arasından seçilir. Ayrıca
yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan en fazla iki öğretim üyesi Giriş Sı-
navı Kurulu üyesi olarak seçilebilir. Aynı usulle yeteri kadar yedek üye belirlenir.

(2) Kurul üye tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(3) Giriş Sınavı Kurulu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü de-

receye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda
görev alamazlar.

(4) Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların ince-
lenerek karara bağlanması Giriş Sınavı Kurulu tarafından yapılır.

Yazılı sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde sınava KPSS sonuçlarına göre başvu-

ran adaylardan, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayı-
sının en fazla yirmi katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) çağrılır.

(2) Yazılı sınav, duyuruda belirtilen konulardan klasik ve/veya test usulünde yapılır.
Yazılı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Yazılı sınav ilgili Kurumca yapılabileceği gibi, bir kısmı ya da tamamı Ölçme, Seç-
me ve Yerleştirme Merkezi, üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına da yaptırılabilir. Bu
durumda yazılı sınava ilişkin hususlar, Kurum ve ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile
belirlenir.

(4) Yazılı sınav; alan bilgisi, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile ya-
bancı dil bilgisi başlıklarından oluşur. Alan bilgisi, sınav duyurusunda yer alan fakülte ve bö-
lümlerin müfredatlarına göre belirlenir. Yazılı sınavda soruların konu başlıkları bakımından
alan bilgisi yüzde elliden aşağı olmayacak şekilde hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutula-
cağına sınav duyurusunda yer verilir.

(5) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edi-
lenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınavın üniversi-
telere veya diğer kamu kurumlarına yaptırılması halinde de aynı esaslar uygulanır.

(6) Yazılı sınav sonuçları, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler Kurum in-
ternet sitesinde duyurulur.
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Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek

puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla belirlenen
kadronun dört katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) sözlü sınava çağ-
rılır.

(2) Giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, sözlü sınava çağrıla-
cak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katın-
dan fazla olamaz. Adaylar, KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlanmak
üzere sıralamaya tâbi tutulur. KPSS puan türü itibariyle sıralamadaki en son adayın aldığı pu-
anla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(4) Adaylar, Giriş Sınav Kurulu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b)

ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi
kullanılmaz.

(5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Giriş Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin yüz
tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Başarı sıralaması; yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde bu sınav-

larda alınan puanların aritmetik ortalaması, sadece sözlü sınav yapılması durumunda bu sınavda
alınan puan esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı
sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan
aday sıralamada üstte yer alır. Sadece sözlü sınav yapılması durumunda adayların puanlarının
eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(2) Adaylar; giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya ko-
nulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla
atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Giriş Sınav Kurulunca belirlenecek
sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi,
giriş sınavı sonuçlarının ilanından itibaren iki yılı geçmemek üzere bir sonraki giriş sınavı ilan
tarihine kadar geçerlidir.

(3) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar
için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sonuçların duyurulması
MADDE 15 – (1) İnsan kaynaklarıyla ilgili birim, sınavın nihai sonucunu, kendisine

bildirildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ilan eder. Ayrıca sınav sonuçları, asil ve yedek
listede yer alan adaylara tebliğ edilir.
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Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 16 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.
b) Dört adet vesikalık fotoğraf.
c) Mal bildirimi.
Uzman yardımcılığına atama
MADDE 17 – (1) Giriş sınavını kazananlar, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadro-

larına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre atanır.
(2) Sınavı kazananların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre

içinde, istenilen belgelerle birlikte insan kaynaklarıyla ilgili birime müracaat etmeleri gerekir.
(3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir ma-

zereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.
(4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.
(5) Giriş sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da her-

hangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, giriş sınavı başarı sıralamasına
göre yedek listeden atama yapılabilir.

(6) Uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında
saklanır. Atanamayanların başvuru belgeleri ise giriş sınavı sonuçlarının ilanını izleyen iki ay
içinde talepleri halinde ilgililere elden iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 18 – (1) Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile

21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Me-
murların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja
tabi tutulur.

(2) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için insan kaynaklarıyla ilgili birimce, üç yıllık
bir süreyi kapsayan özel çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.

(3) Çalışma ve yetiştirme planı;
a) Uzman yardımcılarına, Avrupa Birliği alanında uzmanlaşabilmeleri için gerekli ta-

nım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün ka-
zandırılmasını,

b) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinil-
mesini,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma konularında gerekli bilgi ve yeteneğin
kazandırılmasını,

ç) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,
d) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesini,
e) Uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranış ve yetkinliklerin kazandırılmasını,
f) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesini,
g) Yurtiçi veya yurtdışında görevleri ile ilgili konferans, seminer ve benzeri programlara

katılım sağlanarak deneyim kazandırılmasını,
sağlamaya yönelik programları kapsar.
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Tez konusu ve danışmanın belirlenmesi

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcısı, Kurumun görev alanıyla ilgili konularda aylıksız
izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere adaylıkta geçen süre
dâhil Kurumda iki yıllık fiili hizmet süresinin bitimini izleyen bir ay içinde, tez konusunun be-
lirlenmesi için Kurum tarafından daha önce belirlenen tez konuları arasından seçtiği veya ken-
disinin belirlediği üç tez konusunu bağlı bulunduğu birim amirine sunar. İlgili birim amiri, gö-
rüşünü eklemek suretiyle en geç bir ay içinde tez konularını Tez Değerlendirme Komisyonuna
sunar ve tez konusu Tez Değerlendirme Komisyonunun onayıyla kesinleşir. Belirlenen tez ko-
nusu Uzman Yardımcısının talebi ve bağlı bulunduğu birim amirinin teklifi ve Tez Değerlen-
dirme Komisyonunun onayıyla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Tez konusunun
değiştirilmesi tez teslim süresini uzatmaz.

(2) Tez konusu belirlenen Uzman Yardımcılarına, Tez Değerlendirme Komisyonunun
onayıyla tez danışmanı belirlenir. Tez danışmanları, Avrupa Birliği Uzmanı ve üstü kadrolarda
görev yapanlar veya tez konusuna ilişkin olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan
öğretim üyeleri arasından belirlenir.

Uzmanlık tezinin hazırlanması ve teslimi

MADDE 20 – (1) Uzman Yardımcısının tez danışmanı gözetiminde hazırlayacağı tezde
bilimsel esaslara uygun olarak hareket etmesi ve tezin kendi görüş ve tavsiyelerini taşıması
esastır. Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda ha-
zırlanmamış olması gerekir.

(2) Uzman Yardımcısı tezini, tez danışmanı raporu ile birlikte tez konusunun kesinleştiği
tarihten itibaren en geç oniki ay içinde bağlı bulunduğu birime teslim etmek zorundadır.

(3) Süresi içinde tezlerini sunmayan uzman yardımcılarına tezlerini sunmaları için altı
ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Tez Değerlendirme Komisyonu

MADDE 21 – (1) Tez Değerlendirme Komisyonu, 11 inci maddeye göre oluşturulur
ve karar verir.

Tezin değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Uzman yardımcıları tarafından hazırlanan tezler ve tez danışmanı
raporları, iki hafta içinde ilgili insan kaynakları birimince Tez Değerlendirme Komisyonu üye-
lerine dağıtılır. Tezler, teslim tarihinden itibaren en fazla iki ay içinde Tez Değerlendirme Ko-
misyonu tarafından değerlendirilir. Uzman yardımcıları, bu sürenin tamamlanmasını müteakip
en fazla bir ay içinde toplanacak Tez Değerlendirme Komisyonu önünde tezlerini sözlü olarak
savunur ve üyelerin tezin içeriğine yönelik sorularını cevaplandırır. Savunma sonunda tez ba-
şarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu
esastır ve çekimser oy kullanılamaz. Tez değerlendirme sonuçları, bir tutanağa bağlanarak bir
hafta içinde insan kaynakları birimine teslim edilir ve bu birimce uzman yardımcılarına bir
hafta içinde bildirilir.

(2) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, tezdeki eksiklikler belirtilerek eksik-
likleri tamamlaması veya yeni bir tez hazırlaması için altı ayı aşmamak üzere ilave süre veri-
lir.
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Yeterlik sınavına girme koşulları
MADDE 23 – (1) Uzman Yardımcıları;
a) Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, en az üç yıl Ku-

rumlarda görev yapmış olmak,
b) Hazırladıkları uzmanlık tezi Tez Değerlendirme Komisyonu tarafından başarılı bu-

lunmak,
kaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
Yeterlik Sınavı Komisyonu
MADDE 24 – (1) Yeterlik Sınavı Komisyonu, 11 inci maddeye göre oluşturulur ve ka-

rar verir.
Yeterlik sınavı
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavı, tez değerlendirme sonuçlarının insan kaynaklarıyla

ilgili birime tesliminden itibaren iki ay içinde yazılı veya sözlü şekilde yapılır.
(2) Yeterlik sınavı, uzman yardımcısının uzmanlık alanı ve Kurumun görev alanı ile il-

gili konular göz önüne alınarak yapılır. Yeterlik sınav konuları yeterlik sınavından en az altı
ay önce ilan edilir ve ilgililere bildirilir.

(3) Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için; yazılı sınav yapılması halinde yüz puan
üzerinden en az yetmiş puan alınması, sözlü sınav yapılması halinde ise Yeterlik Sınavı Ko-
misyonu üyelerince yüz puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş
puan olması gerekir.

(4) Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli ma-
zereti olmaksızın sınav hakkını kullanamayanlara bir yıl içinde ikinci bir sınav hakkı daha ve-
rilir.

Uzmanlığa atanma
MADDE 26 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
a) Yeterlik sınavında başarılı olması,
b) Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari (C) dü-

zeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bu-
lunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde Kuruma ibraz
edilmesi,

şartları aranır.
Başarısızlık hali
MADDE 27 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazır-

ladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hak-
kını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman
yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumca durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara
atanırlar.

Yeniden atanma
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Avrupa Birliği Uzmanı unvanını

kazandıktan sonra Kurumdaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden Avrupa
Birliği Uzmanlığına atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve Kurumun
ihtiyaçları çerçevesinde yeniden atanabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Eğitimi

Hizmet içi eğitim
MADDE 29 – (1) Kurumlar, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı za-

manlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları
düzenleyebilir.

(2) Eğitimler ilgili Kurum personeli tarafından verilebileceği gibi ihtiyaç duyulması
halinde öğretim üyeleri ile diğer kamu idarelerinin personelinden de faydalanılabilir. Eğitimler,
gerek görülmesi halinde hizmet satın alınması yoluyla da yaptırılabilir.

Yurtdışı eğitimi
MADDE 30 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek
Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçe-
vesinde yurtdışına gönderilebilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Uzmanların görev ve yetkileri
MADDE 31 – (1) Avrupa Birliğiyle ilişkilerde kamu hizmetlerinin süratli, düzenli,

etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla istihdam edilen uzmanların görev ve yet-
kileri şunlardır:

a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmet-
leri yapmak.

b) 367 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, ilgili Kurumun görev alanına
giren konularda araştırma ve çalışmalar yapmak.

c) İlgili Kurumun stratejik planında belirtilen politika, amaç ve hedefleri gerçekleştir-
meye yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Mesleki mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleş-
tirileri kapsayan rapor hazırlamak.

d) İlgili Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında konferans, se-
miner ve eğitim programlarına katılmak.

e) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesine, bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yar-
dımcı olmak.

f) İlgili Kurumca verilecek benzeri nitelikteki görevler ile mevzuatta öngörülen diğer
görevleri yapmak.

Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 32 – (1) Avrupa Birliğiyle ilişkilerde kamu hizmetlerinin süratli, düzenli,

etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla istihdam edilen uzman yardımcılarının
görev ve yetkileri şunlardır:

a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmet-
leri yapmak.

b) 367 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, ilgili Kurumun görev alanına
giren konularda uzmanlarca yapılacak araştırma ve çalışmalara katılmak ve gerektiğinde tek
başına araştırma ve çalışmalar yapmak.
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c) Mesleki mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleş-
tirileri kapsayan rapor hazırlamak.

ç) İlgili Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim program-
larına katılmak.

d) Birim amirleri veya birim amirleri tarafından belirlenen uzmanlarca verilecek benzeri
nitelikteki görevleri yapmak.

Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları
MADDE 33 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, uzmanlık gerektiren çalışmaların ve

görevlerin ilgili Kurumun talimatları doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun ola-
rak, süresinde ve eksiksiz yerine getirilmesinden, hizmetlerin adil, verimli ve etkin sunulma-
sından birim amirlerine karşı sorumludur.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları, uzmanlık mesleğinin gerektirdiği itibar ve güven
duygusunu sarsacak ve etik ilkelere aykırı düşecek nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İtiraz
MADDE 34 – (1) Giriş sınavı ile tez ve yeterlik sınav sonuçlarına yedi gün içinde itiraz

edilebilir. İtirazlar, ilgisine göre komisyon veya kurul tarafından yedi gün içerisinde sonuçlan-
dırılır.

Kariyer dışı uzman atanamayacağı
MADDE 35 – (1) Uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri

dışında atama yapılamaz.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu, 367 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygu-
lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 2/12/2006 tarihli ve 26364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ba-

kanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığına Giriş ve Av-
rupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınavlarının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.

Mevcut uzman yardımcıları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2/11/2011 tarihinde ilgili Kurumda uzman yardımcısı kad-

rosunda bulunanların tezleri, yeterlik sınavları ve uzmanlık kadrolarına atanmaları, önceki Yö-
netmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, söz konusu uzman yardımcılarının uzmanlık
kadrolarına atanmalarında yabancı dil yeterliğine ilişkin olarak 26 ncı maddenin birinci fıkra-
sının (b) bendi hükmü uygulanır.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini bakanlıklarda Bakan, Başbakanlık bağlı

kuruluşlarında bağlı olunan Bakan yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabi-

lecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek
ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli ted-
birlere dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu kapsamına giren işyerlerinde; çalışanların yaptıkları işlerden dolayı toz maruzi-
yetinin olabileceği işyerlerinde uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Asbest :
1) Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4,
2) Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5,
3) Grünerit Asbest (Amosit) CAS No 12172-73-5,
4) Krizotil, CAS No 12001-29-5, CAS No132207-32-0,
5) Krosidolit, CAS No 12001-28-4,
6) Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6,
lifli silikatlarını,
b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük (İSGGM): İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
ç) ILO: Uluslararası Çalışma Örgütünü,
d) İnert toz: Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya

fonksiyonel bozukluk yapmayan tozları,
e) İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünü,
f) Kristal yapıda SiO2: Kuvars, tridimit ve kristobaliti,
g) Lifsi tozlar: Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve

boyu eninin üç katından büyük olan parçacıkları,
ğ) Okuyucu: ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması konu-

sunda eğitim almış hekimi,
h) Pnömokonyoz (Akciğer Toz Hastalığı): Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya

çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığı,
ı) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
i) Solunabilir toz: Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya

amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozları,
j) Standart akciğer radyografisi: En az 35x35 cm ebatında ILO Uluslararası Pnömokonyoz

Radyografileri Sınıflandırılması kriterlerine göre değerlendirilebilir akciğer radyografisini veya
dijital akciğer radyografisini,
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k) Toz: Bu Yönetmeliğe göre işyeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansiyeli
olan parçacıkları,

l) Toz ölçümü: İşyeri ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi toz-
larda lif sayısına göre belirlenmesini,

m) Tozla Mücadele Komisyonu (TMK): Bu Yönetmelik çerçevesinde çalışma hayatında
tozla ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri
hazırlamak amacıyla Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,

n) Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA): Günlük 8 saatlik zaman dilimine
göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri ve Risk Değerlendirmesi

İşverenin yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz

maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm ko-
ruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) İşveren, ayrıca tozdan kaynaklanan maruziyetin önlenmesinde;
a) İkame yöntemi uygulanarak, toz oluşumuna neden olabilecek tehlikeli madde yerine

çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan maddelerin
kullanılmasını,

b) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonunun yapılmasını ve toplu
koruma yöntemlerinin uygulanmasını,

c) Toz çıkışını önlemek için uygun mühendislik yöntemlerinin kullanılmasını,
ç) İşyerlerinin çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyulan yeterli

temiz havanın bulunmasını,
d) Alınan önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda çalışanlara tozun niteliğine uygun

kişisel koruyucu donanımların verilmesini ve kullanılmasını,
e) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim

ve gözetim yapılmasını,
f) İşyerlerinde oluşan atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatına uy-

gun olarak bertaraf edilmesini,
sağlar.
Risk değerlendirmesi
MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini tehlikeye atacak, işyerinde

bulunan tozlardan kaynaklanan olumsuz etkileri belirlemek üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu ve 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı
ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendir-
mesi yapmakla yükümlüdür.

(2) Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle
dikkate alınır.

a) Ortamda bulunan tozun çeşidi,
b) Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,
c) Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,
ç) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan mesleki maruziyet sınır değerleri,
d) Toz ölçüm sonuçları,
e) Alınması gereken önleyici tedbirleri,
f) Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tozla Mücadele Komisyonu, Toz Ölçümleri ve Maruziyet Sınır Değerleri

Tozla mücadele komisyonu
MADDE 7 – (1) İSGGM Genel Müdürü veya Genel Müdürün görevlendireceği bir

Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında; Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından birer temsilci ile İş
Teftiş Kurulu Başkanlığından iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili bir iş
müfettişi, SGK’den bir temsilci, Genel Müdürlükten bir hekim ile bir mühendis veya bir iş
sağlığı ve güvenliği uzmanı, en çok üyesi olan çalışan ve işveren konfederasyonlarından birer
temsilci ve Bakanlıkça uygun görülecek tozla mücadele ve toza bağlı meslek hastalıkları ko-
nularında çalışmaları bulunan üniversitelerin tıp ve mühendislik fakültelerinden birer öğretim
üyesinin katılımıyla bir komisyon kurulur. Bu komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi
bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Bu komisyon yılda iki defa toplanır. Komisyon, Bakanlığın ve komisyon üyelerinin
isteği üzerine olağanüstü toplanarak gelen görüş ve önerileri değerlendirir. Komisyon tozla
ilgili hangi sektörlerde rehber hazırlanması gerektiğine karar verir ve bu rehberlerin hazırlan-
masında hangi kurum ve/veya kuruluşların görev alacağını belirler.

(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
Toz ölçümleri
MADDE 8 – (1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde 20/8/2013 tarihli

ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Labo-
ratuvarlar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenen periyodik aralıklarla toz ölçümlerinin
yapılmasını,

b) İşyerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik
olduğunda bu ölçümlerin tekrarlanmasını,

c) Ölçüm sonuçlarının, Ek-1’de belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alı-
narak değerlendirilmesini,

ç) İşyerinde yapılacak denetimler için toz ölçümlerinin Genel Müdürlükçe ön yeterlik
veya yeterlik belgesi verilen laboratuvarlarca yapılmasını sağlar.

Maruziyet sınır değerleri
MADDE 9 – (1) Tozlar için mesleki maruziyet sınır değerleri, Ek-1'de yer alan tabloda

belirtilen değerlerin üstünde olamaz.
(2) Tozlu işyerlerinde toz oluşumunun önlenmesi, tozun çalışma ortamına yayılmadan

kaynağında yok edilmesi veya tozun bastırılması gibi diğer yöntemler ile toz yoğunluğunun
Ek-1'deki değerlerin altına düşürülmesi için çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar sonucunda toz
ölçümü yenilenir ve toz yoğunluğunun uyulması gereken değerde olduğu veya altına düştüğü
tespit edildiğinde çalışma izni verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Gözetimi, Pnömokonyozdan Korunma ve Pnömokonyoz

Tanısı ile İlgili İşlemler

Sağlık gözetimi
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde çalışan ve çalışacak ki-

şilerin yapılacak sağlık gözetiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.
a) 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Di-

ğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ekinde
yer alan İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneğine göre yapılır.
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b) Çalışanların sağlık gözetimi; risk değerlendirmesi, aralıklarla yapılan toz ölçüm so-
nuçları ve tozun cinsi dikkate alınarak işyeri hekimince belirlenen sıklıkta tekrarlanır ve her
çalışan için sağlık kaydı tutulur.

c) Pnömokonyoz yönünden yapılan periyodik sağlık muayenelerinde Ek-2’de verilen
“Pnömokonyoz Tanı Şeması” dikkate alınır.

ç) Sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre,
çalışanın toza maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil, her türlü koruyucu ve önleyici
tedbirleri belirler ve tavsiyelerde bulunur.

d) İşyeri hekimi, çalışanın maruziyetinin sona ermesinden sonra da yapılması gereken
sağlık değerlendirmesi ile ilgili bilgi verir ve maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin
devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir.

e) Çalışan veya işveren sağlık muayenesi ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme
hakkına sahiptir.

Akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı

ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen durumlarda ve işyeri hekimince belir-
lenen sıklıkta ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılmasına uygun stan-
dartlarda akciğer radyografileri çekilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren tozların bulunabi-
leceği işyerlerinde; risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçları ile çalışanların sağlık durumları
dikkate alınarak hangi sıklıkta standart akciğer radyografilerinin çekileceği işyeri hekimince
belirlenir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren tozların bulunabi-
leceği işyerlerinde çalışanların standart akciğer radyografileri okuyucu tarafından ILO Ulus-
lararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına göre değerlendirilir. Farklılık gösteren
değerlendirme sonuçları, okuyucular tarafından birlikte değerlendirilerek nihai sonuçlar işve-
rene yazılı olarak bildirilir.

(4) Okuyucu listeleri, İSGGM veya İSGÜM’ün internet sayfasından temin edilebilir.
(5) Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren tozlar hariç diğer

tozların bulunduğu işyerlerinde çalışanların ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıf-
landırılmasına uygun standartlarda akciğer radyografisi işyeri hekimi tarafından maruz kalınan
tozun özellikleri de dikkate alınarak değerlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde ileri tetkik ve
değerlendirme için, okuyucuya gönderilebilir.

Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi
MADDE 12 – (1) Ek-3’te verilen ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Ka-

tegorisi Çizelgesi’ne göre okuyucuların nihai değerlendirme sonuçlarına ilişkin raporunu alan
işveren;

a) Kategori 0 olarak değerlendirilenlerin; aralıklı muayenelerle takibinin yapılmasını,
b) Kategori 1 ve üzeri olarak değerlendirilenlerin; SGK tarafından yetkilendirilen sağlık

hizmet sunucularına sevkini sağlar.
(2) Meslek hastalıkları tıbbi tanısında yetkili sağlık kuruluşu, düzenlediği raporların

birer örneğini ilgili işverene gönderir.
Pnömokonyoz tanısı alan çalışanların çalışma durumu
MADDE 13 – (1) İşveren, meslek hastalıkları tanısında yetkili sağlık kuruluşunun ça-

lışanla ilgili düzenlediği raporda belirtilen çalışma koşullarını sağlamakla yükümlüdür.
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Kayıtların saklanması
MADDE 14 – (1) İşveren, işyerinde çalışanların yaptıkları iş, çalışma süresi, toz ölçüm

sonuçları ile kişisel sağlık dosyalarının kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca belirlenmemişse ça-
lışanın işten ayrılma tarihinden itibaren on beş yıl süreyle saklar. İşyeri ortamındaki tozlardan
kaynaklanan hastalıkların yükümlülük süresi bu süreyi aşan işyerlerinde, evrakların saklanması
hastalıkların yükümlülük süresine göre uzar. Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde
çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını ve diğer kayıtları
ister, önceki işveren de dosyanın bir örneğini onaylayarak gönderir.

(2) Çalışanlar kendilerine ait kayıtların bir örneğini alabilirler. Çalışanlar ve/veya çalışan
temsilcileri de kayıtlar hakkında isimsiz olarak genel bilgileri alabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim

Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi
MADDE 15 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ve 17 nci

maddelerinde ve 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hu-
suslar saklı kalmak kaydıyla çalışanların ve temsilcilerinin eğitim ve bilgilendirilmelerini sağ-
lar. Bu eğitim ve bilgilendirilmeler özellikle aşağıdaki hususları içerir.

a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler,
b) İşyerinde bulunan tozun çeşidinin tanınması, tozdan kaynaklanan sağlık ve güvenlik

riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hak-
kında bilgiler,

c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikelerden koruması için yapılması
gerekenler ve alınacak önlemler,

ç) Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve bakımı.
Pnömokonyoz okuyucu eğitimi
MADDE 16 – (1) ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Oku-

yucu eğitimi İSGÜM tarafından düzenlenir. Eğitimi başarılı ile bitiren hekimlere Ek-4’teki ör-
neğine uygun sertifika düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tozla mücadele birimleri
MADDE 17 – (1) İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında

Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla 14/9/1990 tarihli ve 20635 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle
İlgili Yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş olan Tozla Mücadele Birimleri iç kontrol ama-
cıyla işyerlerinde toz ölçümü yapmaya devam edebilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 14/9/1990 tarihli ve 20635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ma-

den ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi 20/8/2015 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yü-

rütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil
ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen amaç ve ilkeler
doğrultusunda 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve
(i) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Bakanlık” tanımı aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“g) Acil Önlem Planı hazırlamakla, bununla ilgili eğitimli personel bulundurmakla, acil

durum söz konusu olduğunda çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bilgi vermekle,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 15 – Tehlikesiz olan 160604,160605 ve 200134 kodlarında yer alan atık piller

haricindeki atık pil ve akümülatörlerin taşınmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça diğer düzenle-
yici işlemler ile belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ve 17 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-5 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 38 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yağ-
ların Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8,
11 ve 12 nci maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (a) ve (i) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (t) bendi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“t) Taşıma lisansı: Atık yağ taşımacılığı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin firma
ve araçları için alması gereken belgeyi,”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığında yer alan “İl çevre ve or-

man müdürlüklerinin görev ve yetkileri” ibaresi, “Çevre ve şehircilik il müdürlüklerinin görev

ve yetkileri” şeklinde ve madde metninde geçen “il çevre ve orman müdürlükleri” ibaresi “çevre

ve şehircilik il müdürlükleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“c) Lisanslı atık yağ taşıma araçlarının şehir içi hareketlerini kolaylaştırıcı düzenleme-

leri çevre ve şehircilik il müdürlüğü ile işbirliği içinde yapmakla,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“e) 26 ncı maddeye göre kayıt tutmakla ve EK-2’de yer alan Atık Yağ Beyan Formunu

doldurarak takip eden bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar çevre ve şehircilik il müdürlü-

ğüne göndermekle,

f) Atık yağların taşınmasında üretici ile işleme veya bertaraf tesisi işletmecisi arasında

uyuşmazlık çıkması halinde, bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde uyuşmazlığı çevre

ve şehircilik il müdürlüğüne bildirmekle, bu süre içinde uyuşmazlığa konu olan atık yağları

kendi depolarında muhafaza altına almakla,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (c), (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“c) Tesise gelen atık yağların analizini yaparak veya yaptırarak EK-1’de yer alan Atık

Yağ Kategorileri ve Müsaade Edilen Kirletici Parametre Sınır Değerlerinde belirtilen kullanım

esaslarına uygunluğunu belgelemekle, uygun bulunan atık yağın Ulusal Atık Taşıma Formunu

imzalayarak teslim almak ve bu atık taşıma formlarını bir ay içinde çevre ve şehircilik il mü-

dürlüğüne göndermekle,”

“f) Acil önlemlerle ilgili eğitimli personel bulundurmak ve acil durum söz konusu ol-

duğu zaman ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğü ve Bakanlığa bilgi vermekle,”

“ğ) Taşıma formu ve lisans belgesi olmayan taşıyıcılardan gelen atık yağları tesise kabul

etmemekle ve durumu ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bildirmekle,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Atık yağların taşınmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça diğer düzen-

leyici işlemler ile belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Ulusal Atık Taşıma Formlarının kullanılmasına ilişkin hususlar Ba-

kanlıkça diğer düzenleyici işlemler ile belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci ve 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-5 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11

ve 12 nci maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının

(a) ve (i) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan bakanlık ve taşıma lisansı

tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,”

“Taşıma lisansı: Atık yağ taşımacılığı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin firma

ve araçları için alması gereken belgeyi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“e) Atık yağ taşıma lisansı vermekle ve lisans verilen kişi ve işletmelerin faaliyetlerini

denetlemekle,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“e) Geri kazanım veya bertaraf tesisleriyle olabilecek uyuşmazlıkları ilgili çevre ve şe-

hircilik il müdürlüğüne bildirmek, uyuşmazlık giderilinceye kadar uyuşmazlığa konu olan atık

yağları kendi depolarında muhafaza altında bulundurmakla,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 – Atık yağların taşınmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça diğer düzenleyici

işlemler ile belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli

Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasının (a) ve (i) bentleri, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci

maddeleri ile 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile uygun bulunan ve 15/5/1994 tarihli

ve 21935 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının ve

Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlan-

mıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan Bakanlık tanımı aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

“j) Tehlikeli atıklar lisanslı araçlarla taşınır. Tehlikeli atıkların taşınmasına ilişkin hu-

suslar Bakanlıkça diğer düzenleyici işlemler ile belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“d) Atık taşıma formları ile ilgili olarak Bakanlıkça çıkarılacak düzenlemelerle belirle-

nen işlemleri yerine getirmekle,”

“f) Atık taşınması ile ilgili faaliyet gösteren firma ve araçlara Bakanlıkça diğer düzen-

leyici işlemler ile belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda taşıma lisansı vermek, bu lisansı

kontrol etmek, iptal etmek veya yenilemekle,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek 9-A’sında geçen “ÇEVRE ve ORMAN BA-

KANLIĞI” ifadeleri “ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI” olarak, Ek-9B’sinde geçen

“MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY” ifadeleri “MINISTRY OF ENVIRONMENT

&URBANIZATION” olarak ve Ek-10’da geçen “MINISTRY OF ENVIRONMENT AND

FORESTRY” ifadeleri “MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANIZATION” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 52 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atık-
ların Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 1, 3, 8,
11 ve 12 nci maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (a) ve (i) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Bakanlık” tanımı aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.
“c) Tıbbi atık taşıma araçlarına taşıma lisansı vermekle ve faaliyetlerini denetlemekle,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 27 – (1) Tıbbi atıkların;
a) Emniyetli bir şekilde, etrafa yayılmadan ve sızıntı suları akıtılmadan nihai bertaraf

sahasına getirilmesi,
b) Taşınması sırasında transfer istasyonlarının kullanılmaması,
c) Taşıma araçlarının günde en az bir kere temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,
d) Konulduğu kırmızı torbaların patlaması veya başka bir nedenle etrafa yayılması du-

rumlarında derhal temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,
e) Toplanması ve taşınması için kullanılan araçların başka işlerde kullanılmaması,
zorunludur.
(2) Tıbbi atık torbaları doğrudan tıbbi atık taşıma aracına yüklenebileceği gibi, teker-

lekli/kapaklı plastik veya metal konteynerler içinde de atık taşıma aracına yüklenebilirler. Ta-
şımanın bu şekilde yapılması durumunda konteynerler de günde en az bir kez temizlenir ve
dezenfekte edilir.

(3) Tıbbi atıkların geçici atık depolarından bertaraf tesislerine taşınması sırasında Ulusal
Atık Taşıma Formunun kullanılması zorunludur. EK-1’de yer alan (c) bölümünde belirtilen
ünitelerden kaynaklanan tıbbi atıkların taşınması sırasında Ulusal Atık Taşıma Formu kulla-
nılması şartı aranmaz; ancak tıbbi atıkların ünitelerden alınması esnasında tıbbi atık alındı bel-
gesi/makbuzu kullanılması zorunludur.

(4) Ulusal Atık Taşıma Formlarının kullanılmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça diğer
düzenleyici işlemler ile belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 29 – Tıbbi atık taşıma araçları için tıbbi atık taşıma lisansı alınması zorunludur.

Tıbbi atık taşıma lisansı alınmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça diğer düzenleyici işlemler ile
belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-4’ü yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 58 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
OKUL SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/4/1991 tarihli ve 20832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Spor
Kulüpleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN KALDIRAÇ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kaldıraç etkisiyle bankaların maruz kalmaları

muhtemel risklere karşı konsolide ve konsolide olmayan bazda yeterli sermaye bulundurma-
larının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanu-

nunun 43, 47 ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Ana sermaye: 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka-

ların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğe göre hesaplanan ana sermayeyi,
b) Banka: Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,
c) Bilanço dışı işlemler: 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin
5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kredi türevleri hariç gayrinakdi kredi ve taah-
hütleri,

ç) Bilanço içi varlıklar: Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin yenileme maliyetleri
dışında kalan bilanço içi varlıkları,

d) Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemleri: Repo işlemleri, ters repo
işlemleri, menkul kıymet veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun
işlemler ve kredili menkul kıymet işlemlerini,

e) Konsolide ana sermaye: 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğe göre hesaplanan konsolide ana sermayeyi,

f) Koruma alıcısı: Referans varlıktan kaynaklanan kredi riskini bir kredi türeviyle kıs-
men ya da tamamen üçüncü kişilere aktaran tarafı,

g) Koruma satıcısı: Referans varlıktan kaynaklanan kredi riskini bir kredi türeviyle kıs-
men ya da tamamen üstlenen tarafı,

ğ) Kredi türevi: Kredi temerrüt swabı ve toplam getiri swabını,
h) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
ı) Referans varlık: Kredi türevlerinde, nakit teslimatta ödenecek tutarı belirlemek için

kullanılacak veya fiziki teslimatta teslim edilecek varlığı,
i) Türev finansal araçlar: 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin
5 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen türev finansal araçları,
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j) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS): 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uya-
rınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından onaylanarak Tür-
kiye Muhasebe Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı adıyla yayımlanan muha-
sebe standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri,

k)Yenileme maliyeti: Sahip olunan varlığın, aynı işlev ve kullanım ömrüne sahip, ve-
rimlilik ve kârlılık gibi unsurlar bakımından benzer nitelikte olan diğer bir varlıkla ikame edil-
mesi için katlanılması gereken maliyete eşit değeri

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kaldıraç Oranı Hesaplama ve Bildirim
Kaldıraç oranı
MADDE 4 – (1) Kaldıraç oranı, ana sermayenin toplam risk tutarına bölünmesi sure-

tiyle hesaplanır.
(2) Aylık olarak hesaplanan kaldıraç oranının Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemleri

itibarıyla üç aylık basit aritmetik ortalamasının asgari yüzde üç olarak tutturulması ve idame
ettirilmesi şarttır.

Konsolide kaldıraç oranı
MADDE 5 – (1) Konsolide kaldıraç oranı, konsolide ana sermayenin, konsolide toplam

risk tutarına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
(2) Aylık olarak hesaplanan konsolide kaldıraç oranının Mart, Haziran, Eylül ve Aralık

dönemleri itibarıyla üç aylık basit aritmetik ortalamasının asgari yüzde üç olarak tutturulması
ve idame ettirilmesi şarttır.

Toplam risk tutarının hesaplanması
MADDE 6 – (1) Toplam risk tutarı bilanço içi varlıkların, bilanço dışı işlemlerin, türev

finansal araçlar ile kredi türevlerinin ve menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlem-
lerinin risk tutarlarının toplamından oluşur.

(2) Bilanço içi varlıkların risk tutarları, Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değer-
lenmiş tutarlarından, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca
Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılık-
lara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ayrılmış özel karşılıkların düşülmesi
suretiyle hesaplanır. Ana sermayeden indirilen varlıklar için risk tutarı hesaplanmaz.

(3) Bilanço dışı işlemlerin risk tutarları hesaplanırken, Türkiye Muhasebe Standartları
uyarınca değerlenmiş tutarlarının Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
uyarınca ayrılmış özel karşılıklar düşüldükten sonraki değerleri dikkate alınır. Bilanço dışı iş-
lemlerden, banka tarafından herhangi bir şarta veya ihbara bağlı olmaksızın istenildiğinde ca-
yılabilen taahhütlere yüzde on, diğer işlemlere yüzde yüz krediye dönüştürme oranı uygulana-
rak risk tutarları hesaplanır.

(4) Türev finansal araçlar ve bankanın koruma alıcısı olduğu kredi türevlerinin risk tu-
tarları, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönet-
meliğin ek-2’sinde belirtilen gerçeğe uygun değerine göre değerleme yöntemi kullanılarak he-
saplanır.

(5) Bankanın koruma satıcısı olduğu kredi türevlerinin risk tutarları, altıncı fıkra hü-
kümleri saklı kalmak kaydıyla korumaya konu olan referans varlığın gerçeğe uygun değerine
kredi türevinin yenileme maliyetinin eklenmesi suretiyle hesaplanır.

(6) Koruma satıcısı bir bankanın aynı zamanda koruma alıcısı olduğu durumlarda,
a) Koruma alıcısı ve satıcısı olunan kredi türevlerine konu referans varlıkların borçluları

ve varlıkların ödeme öncelikleri aynı ve
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b) Koruma alıcısı olunan kredi türevinin vadesi koruma satıcısı olunan kredi türevine
eşit veya daha uzun ise

korumaya konu olan referans varlıkların gerçeğe uygun değerleri netleştirilir. Koruma
satıcısı olunan kredi türevinin risk tutarı, korumaya konu referans varlıkların netleştirilememiş
kısımlarının gerçeğe uygun değerlerine, kredi türevinin yenileme maliyeti ve netleştirilmiş kı-
sımlar üzerinden Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmeliğin ek-2’sinde belirtildiği şekilde hesaplanacak potansiyel kredi riski tutarı eklenerek
hesaplanır.

(7) Beşinci ve altıncı fıkraların uygulamasında, referans varlığın gerçeğe uygun değe-
rinin nominal değerinden küçük olması halinde nominal değer kullanılır.

(8) Bankanın kendi nam ve hesabına gerçekleştirdiği menkul kıymet veya emtia temi-
natlı finansman işlemlerinin risk tutarı verilen nakit, menkul kıymet veya emtianın Türkiye
Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarının, alınan nakit, menkul kıymet veya em-
tianın Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarından fazla olan kısmıdır.

(9) Bankanın, gerçekleştirilmesine aracılık ederek takasının tamamlanmasını taahhüt
ettiği menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerinin risk tutarı, müşterinin/karşı
tarafın verdiği nakit veya menkul kıymet veya emtianın Türkiye Muhasebe Standartları uya-
rınca değerlenmiş tutarının müşterinin/karşı tarafın aldığı nakit, menkul kıymet veya emtianın
Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarından fazla olan kısmıdır.

(10) Risk tutarları hesaplanırken, kredi risk azaltımı teknikleri kullanılamaz ve krediler
ile mevduat netleştirilmez.

Bildirim dönemi ve farklılaştırma yetkisi
MADDE 7 – (1) Kaldıraç oranına ve konsolide kaldıraç oranına ilişkin ek-1 ve ek-2’de

yer alan tablolar hesaplama dönemini izleyen otuz gün içinde Kuruma gönderilir.
(2) Kurul, bankaların iç sistemleri, aktif ve malî yapıları dikkate alınarak farklı bir kal-

dıraç oranı ile konsolide kaldıraç oranının belirlenmesini, banka bazında ayrı oranların uygu-
lanmasını ve hesaplama ve gönderilme dönemlerinin farklılaştırılmasını kararlaştırabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Oransal sınırlara uyumsuzluk
MADDE 8 – (1) Kaldıraç oranı ile konsolide kaldıraç oranından herhangi birinin asgari

oranın altına düşmesi halinde, hesaplama döneminden itibaren altı ayı geçmemek üzere Kurulca
belirlenecek süre içerisinde asgari oranlara uyum sağlanması zorunludur.

(2) Asgari oranların sağlanamaması halinde, bankalar bu durumun nedenlerini, söz ko-
nusu durumun giderilmesine ilişkin alınması planlanan önlemler ile birlikte ek-1 ve ek-2’de
yer alan tabloların Kuruma gönderilme süresi içinde bildirmek zorundadır.

(3) Yapılacak incelemelerde, bu Yönetmelikle düzenlenen asgari oranların tutturulma-
sına yönelik fiktif işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde, bu işlemlere karşılık gelen tutarlar
geriye yönelik olarak düzeltilmek suretiyle ilgili döneme ilişkin asgari oranlar yeniden hesap-
lanır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 5 inci maddesinin

ikinci fıkrası ve 8 inci maddesinin birinci fıkrası 1/1/2015 tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2014
tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu Başkanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
SERMAYE KORUMA VE DÖNGÜSEL SERMAYE TAMPONLARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı bankalarca, sermaye koruma tamponu ve dön-

güsel sermaye tamponu olarak bulundurulması gereken ilave çekirdek sermaye tutarının he-
saplanmasına ve ilave çekirdek sermaye gereksiniminin karşılanamaması halinde yapılacak iş-
lemler ile alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu-

nun 43 ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankayı,
b) Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu (BDST): Kredi genişlemesinin finansal

sektörün genel risk düzeyini arttırabilecek düzeylere ulaşması durumunda özkaynakların ser-
maye yeterliliğine ilişkin düzenlemelere göre yetersiz kalmasının önüne geçilmesi amacıyla
bankalarca bulundurulması beklenen ilave çekirdek sermaye tutarını,

c) Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu oranı: Bankaya özgü döngüsel sermaye
tamponu olarak bulundurulması beklenen ilave çekirdek sermayenin hesaplanmasında esas alı-
nan oranı,

ç) Çekirdek sermaye: 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanan çekirdek sermayeyi,

d) Döngüsel tampon oranı: Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu oranının hesap-
lanmasında kullanılması amacıyla kamuya açıklanacak oranı,

e) İlave ana sermaye: 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanan ilave ana sermayeyi,

f) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,
g) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
ğ) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
h) Özkaynak: 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların

Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanan özkaynağı,
ı) Risk ağırlıklı varlıklar tutarı (RAVT): Banka özkaynağının, 28/6/2012 tarihli ve 28337

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirmesine
İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanan sermaye yeterliliği standart oranına bölünmesi sonu-
cunda bulunacak tutarı,

i) Sermaye koruma tamponu (SKT): Ekonomik ve mali göstergelerin bozulması duru-
munda karşılaşılabilecek kayıplar nedeniyle özkaynakların sermaye yeterliliğine ilişkin düzen-
lemelere göre yetersiz kalmasının önüne geçilmesi amacıyla bankalarca bulundurulması bek-
lenen ilave çekirdek sermaye tutarını,

j) Sermaye koruma tamponu oranı: Sermaye koruma tamponu olarak bulundurulması
beklenen ilave çekirdek sermayenin hesaplanmasında esas alınan oranı,

ifade eder.

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                 5 Kasım 2013 – Sayı : 28812

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 42



İKİNCİ BÖLÜM
İlave Çekirdek Sermaye Hesaplaması,  Oranlar ve Sınırlamalar

İlave çekirdek sermaye
MADDE 4 – (1) İlave çekirdek sermaye tutarı, bankanın çekirdek sermayesinin

28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterlili-
ğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin konsolide olmayan hesapla-
malar için 28 inci maddesi, konsolide hesaplamalar için ise 29 uncu maddesi uyarınca sağlan-
ması gereken çekirdek ve ana sermaye yeterliliği oranları ile sermaye yeterliliği standart oranını
karşılamak üzere kullandığı çekirdek sermaye tutarını aşan kısmıdır.

(2) Bankaların ilave çekirdek sermaye gereksinimi BDST oranı ile SKT oranı toplamı-
nın RAVT ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır.

(3) SKT oranı konsolide ve konsolide olmayan bazda binde yirmibeştir.
(4) BDST oranı, Kurulca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde, kredi portföylerinin ül-

ke dağılımı esas alınarak konsolide ve konsolide olmayan bazda bankalarca hesaplanır. Ban-
kaların BDST oranı hesabında Türkiye’deki riskleri için kullanacakları döngüsel tampon oranı
Kurulca belirlenir.

Sınırlamalar
MADDE 5 – (1) Bankalarca konsolide ve konsolide olmayan bazda hesaplanacak ilave

çekirdek sermaye tutarının ilave çekirdek sermaye gereksiniminden daha düşük olması halinde
yapılacak kâr dağıtımı, ilave çekirdek sermayenin ilave çekirdek sermaye gereksinimine bö-
lünmesi suretiyle bulunacak değerin aşağıdaki tabloda karşılık geldiği dilime tekabül eden aza-
mi kâr dağıtım oranı nispetinde sınırlandırılır.

(2) Konsolide ve konsolide olmayan hesaplamaların her ikisinde de ilave çekirdek ser-
maye tutarının ilave çekirdek sermaye gereksiniminden az olduğunun ortaya çıkması halinde
birinci fıkra uygulamasında bankalarca bu hesaplamalardan en yüksek kâr dağıtımı sınırlama-
sına neden olanı dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kâr Dağıtımı, Sermaye Koruma Planı ve Hesaplama ve Bildirim Dönemi
Kâr dağıtımı
MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılabilecek kâr dağıtım

tutarı, azami kâr dağıtım oranının dağıtılabilir kâr tutarı ile çarpılması suretiyle bulunur. Dağı-
tılabilir kâr tutarının kapsamına ve hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.

(2) Bu Yönetmelik uygulamasında aşağıda belirtilenler kâr dağıtımı olarak kabul edilir:
a) Pay sahiplerine yapılacak kâr payı ödemeleri ve hisse senedi geri alım işlemleri.
b) Bankanın ödeme yapmama hakkına sahip olmasına rağmen ilave ana sermayeye dâ-

hil araçlar için yapılacak ödemeler.
c) 2 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardı kapsamında çalışanlara yapılacak

her türlü ihtiyari ödemeler.
ç) Kurulca belirlenecek diğer ödeme ve işlemler.
(3) İkinci fıkra uygulamasında, bedelsiz hisse senedi verilmesi gibi çekirdek sermayeyi

azaltmayan işlemler ile yapılmaması bankanın ihtiyarında bulunmayan ve banka açısından yü-
kümlülük, karşı taraf açısından ise bir alacak hakkı niteliğinde olan ödeme ve işlemler kâr da-
ğıtımı olarak kabul edilmez.
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(4) Bankalar, azami kâr dağıtım tutarlarına ilişkin hesaplamaların açık ve doğru bir şe-
kilde yapılmasını temin etmek, kâr dağıtımlarının kâr dağıtımı olarak kabul edilen kalemlere
ilişkin yasal sınırlamalar dâhilinde kalmasını sağlayacak süreçleri oluşturmak ve bu süreçler
ile yapılan hesaplamaları Kurum denetimine hazır bulundurmakla yükümlüdür.

(5) İkinci fıkrada belirtilen kalemlere ilişkin olarak kâr dağıtımına yönelik yasal sınır-
lamalar ile Kurul veya Kurumca belirlenen diğer sınırlamalar saklıdır.

Sermaye koruma planı ve diğer önlemler
MADDE 7 – (1) 5 inci madde kapsamında kâr dağıtım sınırlamasına tabi olan bankalar,

azami kâr dağıtım oranının bildirimini izleyen bir ay içinde Kuruma banka yönetim kurulunca
onaylanmış, ilave çekirdek sermaye gereksiniminin sağlanmasına yönelik bir sermaye koruma
planı sunar.

(2) Sermaye koruma planında aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) Bankanın kâr dağıtım sınırlamasına tabi tutulmasına neden olan hususlara ilişkin tes-

pit ve değerlendirmeler.
b) 5 inci maddeye uygun olarak yapılması planlanan kâr dağıtımları da dikkate alınarak

ilave çekirdek sermaye gereksiniminin sağlanmasına yönelik zaman çizelgesi.
c) İlave çekirdek sermaye gereksiniminin sağlanması amacıyla alınacak önlemler.
ç) (b) bendindeki zaman çizelgesi kapsamında gelir, gider ve bilançoya ilişkin tahminler,
d) Bankanın sermaye koruma planının yeterliliğini desteklemek amacıyla sunmak is-

tediği diğer bilgi ve belgeler.
(3) Kurum, sermaye koruma planını değerlendirerek gerek görmesi halinde sermaye

koruma planında değişiklik yapılmasını talep eder.
(4) Bankalar sermaye koruma planı çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlere ve uyum dü-

zeylerine ilişkin değerlendirmelerini üçer aylık dönemlerle Kuruma gönderir.
(5) Bankaların sermaye koruma planına azami düzeyde uyum sağlamaları esastır. Kurul,

bankaların sermaye koruma planına uyum düzeylerinin yeterliliği ile ekonomik konjonktürü
değerlendirerek ilave tedbirler almaya yetkilidir.

Hesaplama ve bildirim dönemi
MADDE 8 – (1) Bankalar, 5 inci madde kapsamında yapılacak hesaplamalarını, ser-

maye yeterliliği standart oranı hesaplama ve bildirimleriyle aynı dönem ve tarihlerde ve bu
standart orana ilişkin tablolar içerisinde Kuruma bildirmek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Asgari oranlarda geçiş süresi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2019 tarihine kadar her bir yıl için SKT oranı olarak

aşağıdaki tablodaki oranlar dikkate alınır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu Başkanı yürütür.
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Spor Genel Müdürlüğünden:
OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim

ve öğretim kurumlarının yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerinin programlanması, beden eğitimi
ve spor faaliyetleri esaslarının tespit edilmesi, okullar arası spor yarışmalarının yürütülmesi,
yarışmalara ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçların sağlanması, beden eğitimi ve spor çalışma-
larını yapacak kişiler ile spor faaliyetlerine katılacaklarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim ve öğ-

retim kurumlarının yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetleri ve oyun yolu ile beden eğitimi etkin-
liklerinin planlanmasını ve düzenlenmesini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdür-

lüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 10 uncu maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Antrenör: Spor Genel Müdürlüğü ve ilgili federasyonlardan alınan antrenörlük bel-

gesine sahip çalıştırıcı kişiyi,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Daire Başkanlığı: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığını,
ç) Federasyon: Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor federasyonları ile ba-

ğımsız spor federasyonlarını,
d) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
f) ISF: Uluslararası Okul Sporları Federasyonunu,
g) İdareci: Yarışmalarda kafileden sorumlu kişiyi,
ğ) İl müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,
h) İl müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ı) İl Tertip Komitesi: İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesini,
i) İlçe müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
j) İlçe Tertip Komitesi: İlçe Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesini,
k) Kademe: İlkokul, ortaokul ve lise ve dengi eğitim ve öğretim kurumlarını,
l) Kategori: Cinsiyeti ve belirlenmiş yaş aralıklarını,
m) Lisans: Okul spor yarışmalarına katılacak öğrenciler için düzenlenen belgeyi,
n) Okul: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim ve öğretim kurumlarını,
o) Öğrenci belgesi: Okul müdürlüklerince sporcuya öğrenci olduğuna dair verilen bel-

geyi,
ö) Sağlık izin belgesi: Öğrencinin lisans veya sporcu oyun kartı çıkaracağı spor dalında

spor yapmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığını gösterir yetkili kurum veya kişiden
alınmış belgeyi,
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p) Spor faaliyeti: Spor yarışmaları ile sportif eğitim çalışmalarını,
r) Spor kulübü: Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş spor kulübünü,
s) Spor tesisleri: Spor faaliyetlerinin düzenlenebileceği tesisleri,
ş) Sporcu oyun kartı: Fiziksel etkinlik ve oyunlara katılacak öğrenciler için düzenlenen

belgeyi,
t) Tertip Komitesi Başkanı: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,
u) Veli izin belgesi: Öğrencinin lisans veya sporcu oyun kartı çıkaracağı spor dalında

spor yapmasında sakınca olmadığına dair öğrenci velisince izin verildiğini gösterir belgeyi,
ü) Yarışma müdürü: İl Müdürlüğünce görevlendirilen kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Uygulama esasları
MADDE 5 – (1) Okul spor faaliyetlerine ilişkin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Okullar arası spor yarışmaları, fiziksel etkinlikler ve oyunlar; Genel Müdürlük mev-

zuatı, uluslararası oyun kuralları, spor federasyonlarının ve ISF’nin ilgili mevzuat ve talimatları
esas alınarak yapılır.

b) Okullarda müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, sporcu öğrenci ve antrenörlerin okul
sporları faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemler il müdürlüklerince, Milli Eğitim
Bakanlığında görevli katılımcıların her türlü idari iş ve işlemler ise Milli Eğitim Bakanlığı
il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yürütülür.

c) Okul takımları veya ferdi sporcuları çalıştıracakların, öncelikle beden eğitimi öğret-
menleri, antrenörlük belgesine sahip diğer öğretmenlerden ya da antrenörlük belgesine sahip
kişilerden olması esastır. Oyunsal etkinliklerde görevlendirilenlerin ise öğretmen olmaları ye-
terlidir.

ç) Mahalli müsabakalar kapsamında hangi ilçelerde okullar arası yarışmaların, sportif
faaliyetlerin, fiziksel etkinliklerin ve oyunların düzenleneceğine il tertip komiteleri karar verir.

d) Mahalli, grup merkezi ve yarı final merkezi yarışmalarında birinci olan ve ek kon-
tenjandan dolayı katılım hakkı tanınan takım ve/veya ferdi sporcular, spor dalının özelliğine
göre bir üst kademedeki yarışmalara katılmak zorundadır. Ancak bir üst kademedeki yarışma-
lara katılamayacak okul takımları ve/veya ferdi sporcu öğrenciler, yarışma tarihinden en az beş
iş günü öncesinde il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri kanalıyla mazeretlerini belgelendirerek
il müdürlüğüne bildirimde bulunmak zorundadır. Taahhüt ettikleri yarışmalara mazeretsiz ka-
tılmayanlar hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda sportif müeyyide uygulanır, ayrıca bu durum
il milli eğitim müdürlüklerine bildirilir.

e) İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve il/ilçe müdürlükleri arasında spor tesislerinin
ortak kullanımı ve ücretsiz tahsis edilmesi ile karşılıklı personel görevlendirilmesi sağlanır.
Spor faaliyetlerinin niteliğine göre kullanılacak tesislere ilişkin kararlar il tertip komitelerince
alınır.

f) Okullar, eğitim ve öğretim yılı başında mahalli yarışmalara katılacakları spor dallarını
ve kategorilerini Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden bildirirler. Genel Müdürlükçe
yayımlanan yıllık faaliyet programı ve takvimine uygun olarak mahalli yarışmalarını yapıp so-
nuçlandıran illerin, başarı sıralaması ve kontenjan durumuna göre bir üst yarışmalara katılmaya
hak kazanan okul takımları ile ferdi sporcuları, sırasıyla grup, yarı final ve Türkiye birinciliği
yarışmalarına katılırlar. Düzenlenecek mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği kademe-
lerindeki spor yarışmalarında yarışma müdürü ve personel il müdürlüğünce görevlendirilir.
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g) Eğitim ve öğretim hizmetlerini aynı fiziki yapı ve aynı okul müdürlüğü altında bir-
leşik olarak sürdüren okulların sporcu öğrencileri bulundukları kademenin takım veya ferdi
yarışmalarına katılabilir. Sporcu öğrencinin okul adına yarışmalarda yer alması için öncelikle
ilgili kademede okuması gerekir. Bir veya birkaç kademede birlikte eğitim ve öğretim verilen
ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri arasında sporcu geçişi yapılamaz.

ğ) Okul spor yarışmalarının her aşamasında, kardeşlik, yardımlaşma, centilmenlik, kay-
naşma ve hoşgörü değerleri öne çıkarılır. Öğrencilerin bulunduğu ilin tarihi, kültürel değerleri
hakkında bilgi edinmesi ve gezi etkinliklerinin düzenlenmesi imkanlar dahilinde sağlanır. Bu
faaliyetler tertip komitesi tarafından gerçekleştirilir. İlgili mevzuat çerçevesinde kamu kurum
ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek sağlanabilir.

h) Okullar, ilgili branş açıklamalarında farklı bir hüküm belirtilmediyse yarışmalara
kız ve erkek olmak üzere, aynı kategori veya branşta birer takım ile katılabilirler. Karma takım
ve ferdi katılımlar ise, ilgili branşın teknik açıklamaları bölümünde belirtildiği şekli ile yapı-
labilir. Ferdi spor dallarında yarışmalara katılacak sporcu sayıları Genel Müdürlükçe belirlenir.

ı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen yarışmalara katılacak takım ve/veya ferdi
sporcular da bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

i) Genel Müdürlükçe spor dallarının gelişimi için öğretmen, antrenör ve sporcu öğren-
cilere yönelik gerekli çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yapılarak antrenör-
lük, hakemlik, gelişim seminerleri, kursları ve kamplar düzenlenir.

j) Eğitim ve öğretim yılı içerisinde Türkiye birinciliği yarışmalarına katılarak dereceye
giren okul takımları ve ferdi sporcuları, ISF programına ve takvimine göre ilan edilen spor
branşında ve kategoride ülkemizi temsil etme hakkı elde ederler.

k) Okullar arası spor yarışmalarında görevlendirilen idareci, öğretmen, antrenör ve spor-
cu öğrenciler kurumlarınca yarışma süresince görevli izinli sayılırlar.

l) Genel Müdürlük, organizasyonlarla ilgili her türlü reklam, sponsorluk, pazarlama ve
yayın haklarını ilgili mevzuat çerçevesinde düzenler.

m) İlde yapılan tüm mahalli yarışmaların ve her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen illerde
düzenlenmesi planlanan grup, yarı final ve Türkiye birinciliklerinde yarışmaları tescil etme
yetkisi il tertip komitesine aittir.

n) Spor dalının özelliğine göre ferdi veya takım halinde yapılan grup, yarı final ve Tür-
kiye birinciliği yarışmalarına katılacak idareci, çalıştırıcı ve sporcu öğrenci sayıları ilgili spor
branşı açıklamalarında belirlenir.

o) Genel Müdürlük, spor branşlarının gelişimi için gerekli önlemleri alır, hangi spor
branşlarının yapılacağına ve ne şekilde uygulanacağına karar verir.

Tertip komiteleri
MADDE 6 – (1) İl tertip komitesi, il müdürlüğü tarafından valilikten alınacak onay ile

Ekim ayının ilk haftası içerisinde oluşturulur.
(2) İl tertip komitesi, il müdürü başkanlığında, il milli eğitim müdürlüğü şube müdürü,

il müdürlüğü şube müdürü, Türkiye Okul Sporları Federasyonu il temsilcisi, ilgili spor dalının
federasyon il temsilcisi, il müdürlüğünce görevlendirilen iki personel ile il milli eğitim mü-
dürlüğü tarafından görevlendirilen iki beden eğitimi öğretmeninden oluşur.

(3) İl tertip komitesinin görev süresi bir eğitim ve öğretim yılı olup, sekretarya işlemleri
il müdürlüğünce yürütülür.

(4) İl tertip komitesi, başkanın çağrısı üzerine toplanır ve gerekli kararları alır.
(5) İl veya ilçelerde yapılacak her türlü okullar arası sportif yarışmalar ve sportif etkin-

likler il tertip komitesinin kararı ve valinin onayı ile yapılır.
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(6) İlçe tertip komitesi, il tertip komitesince ihtiyaç görülen ilçelerde kurulur. İlçe tertip
komitesi ilçe müdürlüğünce kaymakamlık onayı ile Ekim ayının ikinci haftası içerisinde oluş-
turulur.

(7) İlçe tertip komitesi; ilçe müdürü başkanlığında, ilçe milli eğitim şube müdürü ve
ilçe milli eğitim müdürlüğünce belirlenen bir beden eğitimi öğretmeninden oluşur. İlçe tertip
komitesinin görev süresi bir eğitim ve öğretim yılı olup, sekretarya işlemleri, ilçe müdürlüğünce
yürütülür. İlçe müdürlüğü bulunmayan ilçelerde bu işlemler ilçe milli eğitim müdürlüğünce
yürütülür.

(8) Tertip komiteleri, illerde vali, ilçelerde ise kaymakama karşı sorumludur.
(9) Yarışmanın yapılacağı ilin il tertip komitesi; mahalli, grup, yarı final ve Türkiye bi-

rinciliği yarışmaları organizasyonu tertip komitesi olarak görev yapar. Gerektiğinde Genel Mü-
dürlüğü temsilen daire başkanı ve üstündeki personel il tertip komitesi başkanı, bunların dı-
şındaki diğer personel ise komite üyesi olarak yer alır.

Yarışmalara başvurular ve kontenjanlar
MADDE 7 – (1) İl yarışmalarına katılım başvurusu; il tertip komitesinin belirlediği

başvuru tarihlerinin, il müdürlüklerince il milli eğitim müdürlüklerine bildirilmesi ve il milli
eğitim müdürlüklerince bilgilendirilen okulların ilgili formu doldurarak il tertip komitesine
başvurması yoluyla yapılır. İl tertip komiteleri yapılan başvuruları inceleyerek katılacak takım
ve ferdi sporcu sayısına göre yarışma takvimini hazırlar. Yarışmalara başvurularda katılım
ücreti alınmaz.

(2) Yarışmalarını tamamlayamayan iller, Daire Başkanlığından ek süre talebinde bulu-
nabilir. Bu süre bir sonraki kademe için belirlenen yarışmalarının tarihleri ve ISF takvimi göz
önüne alınarak Daire Başkanlığınca değerlendirilir.

(3) İl müdürlükleri; tertip komitelerinden aldıkları resmi yarışma sonuçlarını, ilan edilen
sonuç bildirme tarihine kadar Daire Başkanlığına bildirir. Daire Başkanlığı, sonuç bildirme ta-
rihine kadar yarışmalarını tamamlayarak bildirimde bulunan illerin ferdi ve takım yarışma so-
nuçlarını inceleyerek bir sonraki yarışmalara katılımlarıyla ilgili hazırlıkları yapar. Yarışmalar
hakkında hazırlanan dokümanlar Genel Müdürlük Okul Sporları internet sitesinde yayımlanır.

(4) Daire Başkanlığı mahalli yarışmalarını tamamlayarak resmi olarak bildirimde bu-
lunan illere bir takım veya ferdi il kontenjanı verir. Diğer kontenjanlar, spor branşlarının kate-
gorilerinde mahalli yarışmalara katılan takım ve ferdi sporcu sayılarına ve bir önceki yıl takım
olarak Türkiye birinciliklerinde elde edilen ilk dört dereceye istinaden verilir.

Yaş kategorileri
MADDE 8 – (1) Okul spor yarışmalarına katılacak olan öğrencilerin kategori, yaş ve

terfi bilgileri ilgili spor dalının teknik açıklamalarında belirtilir.
(2) ISF takvimine göre içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılında iştirak edilecek spor

dallarının yaş kategorilerine ait bilgilendirme spor dalları yaş ve terfi tablosunda gösterilir.
(3) İlkokullar arası faaliyetler, yarışmalar, oyunlar, şenlikler hakkında branş açıklama-

larında farklı bir uygulama belirtilmediyse mahalli olarak yapılır.
Terfiler
MADDE 9 – (1) Okul kademeleri arasında geçiş yapılmaz.
(2) Yaşları küçükler kategorisi yarışmalarına katılmaya uygun olan sporcu öğrenciler,

velisinin izni ile il tertip komitelerine yapılacak başvuruların kabul edilmesi kaydıyla yıldızlar
kategorisinde yarıştırılabilir.
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(3) Eğitim ve öğretim yaşamına yaşıtlarından önce başlayan sporcu öğrenci, spor dalları,
yaş ve terfi tablosunda belirtilen yaş gruplarına göre olması gereken kademede eğitim ve öğ-
retim görmüyor ise velisinin izni ile il tertip komitesine yapılacak başvurunun uygun görülmesi
durumunda eğitim ve öğretim gördüğü kademede okulunu temsilen yarışmalara katılabilir. Bu
koşullarda mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına iştirak edecek sporcu
öğrenciler için alınan il tertip komitesi kararının yarışmalar öncesinde ibraz edilmesi zorunlu-
dur. Terfi ettirilen öğrenci, o eğitim ve öğretim yılında alt kategorideki hiçbir okullar arası ya-
rışmaya katılamaz.

(4) Özel eğitim okullarının/merkezlerinin yarışmalara katılım ve yaş durumları ile ilgili
açıklamalar branş talimatlarında yapılır.

Öğrencilerin fiziki görünümü
MADDE 10 – (1) İl tertip komitelerince uygun görülmesi koşuluyla, fiziki görünümleri

nedeniyle yaşıtlarından büyük gösteren öğrencilerin il tertip komitelerince istenmesi halinde
hastanelerden alınacak yaş tespit raporu ile kendi okuduğu kademedeki bir üst yaş kategorisine
terfisi yapılır.

(2) Yaşıtlarından fiziki olarak büyük görünen sporcuların durumlarını belgelemek için
sporcunun doğduğu hastaneye veya devlet ya da üniversite hastanelerine yazılı başvurularak
biyolojik yaşı doktor raporu ile tespit edilir.

(3) Doğum raporu bulunan öğrenciler fiziki uygunluk kontrolüne alınmadan yarışmalara
katılırlar.

(4) Doğum raporu olmaması durumunda, sporcunun biyolojik yaşının tespiti için devlet
ya da üniversite hastanelerinden alınacak olan yaş tespit raporu geçerlidir. Raporda belirtilen
yaş aralığında tamamlanmış üst yaş sınırı kabul edilir. Raporda belirtilen üst yaş sınırı ilgili
eğitim ve öğretim yılı sonu dikkate alınarak değerlendirilir.

(5) İstenilen belgelerin veya raporun sunulamaması durumunda tertip komiteleri, ya-
şıtlarından büyük görünen sporcuların yarışmalara tedbirli olarak katılmasına izin verebilir. Bu
durumda olan sporcu öğrencilerin tertip komitesinin istemesi durumunda kemik testi raporunu
yarışmayı izleyen üç iş günü içerisinde il tertip komitelerine ibraz etmeleri zorunludur. Söz
konusu belgenin verilmemesi durumunda bu sporcular yarışmadan men edilmiş sayılır. Bu du-
rumda olan ferdi sporcuların dereceleri iptal edilir. Takım sporcusu ise sporcu takımdan men
edilir.

(6) İl tertip komitelerince yarışmalardan alıkonulan sporcuların isim, okul ve il bilgileri
Daire Başkanlığına gönderilecek olan yarışma raporunda belirtilir.

(7) Yapılacak itirazlar, tertip komitesince değerlendirilerek karara bağlanır, ihtiyaç ha-
linde yaş tashih raporu istenir.

(8) Yaş tespiti konusunda yukarıda belirtilen hükümler yarışmaların tüm aşamalarında
uygulanır.

(9) Fiziki durumları nedeniyle bir alt kademedeki yarışmalarda yaş tespiti konusunda
iş ve işlem yapılmış sporcu öğrencinin raporlarını ve tertip komitesi kararlarını yanlarında bu-
lundurmaları zorunludur.

Yaş tashihi
MADDE 11 – (1) Yapıldığı tarihe bakılmaksızın mahkeme kararı ile yaşını küçültenler

düzeltme yapılmadan önceki yaşı, yaşını büyütenler ise düzeltilen yeni yaşı ile lisans çıkarta-
bilirler.
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Okul değiştirme ve nakil
MADDE 12 – (1) Bir sporcu öğrenci bir eğitim ve öğretim yılında en fazla iki okul

adına yarışmalara katılabilir.
(2) İl içinde ve il dışında bir okuldan diğer bir okula naklen giden öğrenciler; ilgili eği-

tim ve öğretim yılının Ekim ayının sonuna kadar, yeni kayıt oldukları okullarında okula kayıt
gününden başlamak üzere otuz gün geçtikten sonra, 1 Kasım sonrası yapılacak nakillerde ise
okula kayıt gününden başlamak üzere altmış gün geçtikten sonra yarışmalara katılabilirler.

(3) İl içinde ve il dışında birinci dönemin son iş günü mesai bitimine kadar nakil iş-
lemleri yapılabilir. Bu tarihten sonra nakil yapan sporcu öğrenciler okullar arası yarışmalara
katılamazlar.

(4) Mücbir sebepler nedeniyle yapılan nakillerde il tertip komitesinin kararı ile sporcu
öğrenciler okula kayıt tarihinden otuz gün geçtikten sonra okullar arası yarışmalara katılabi-
lirler.

(5) Ortaöğretimde beklemeli son sınıf öğrencileri yarışmalara katılamazlar.
Okula devam zorunluluğu
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin okullar arası spor yarışmalarına katılabilmeleri için

okullarına, eğitim ve öğretime devam zorunluluğu aranır.
(2) Bir öğrencinin herhangi bir sebeple okulla ilişiğinin kesilmesi halinde okul spor ya-

rışmaları ile de ilişkisi kesilir.
Okul spor yarışmalarında istenen belgeler
MADDE 14 – (1) Okul spor yarışmalarına katılım için aşağıda belirtilen belgeler istenir;
a) Sporcu öğrenci lisansı,
b) T.C. kimlik numarası beyanı veya oturma izin belgesi ile pasaport,
c) İl dışında yapılacak grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacaklar

için mülki amir onayı,
ç) Kafile listesi,
d) Veli izin belgesi.
(2) Veli izin belgesi tüm sporcular için düzenlenir, il içi ve il dışı yarışmalara katılacak

sporcu öğrencilerin yazılı veli izin belgeleri okul müdürlüğünce alınır.
(3) Ortaöğretimde okuyan sporcu öğrencilerin nüfus cüzdanlarının fotoğraflı olması

zorunludur.
Lisans
MADDE 15 – (1) Sporcu öğrenci lisansları, okul müdürlüğünce Okul Sporları Bilgi

Yönetim Sistemi üzerinden düzenlenir.
(2) Lisans çıkarmak için; öğrenci belgesi, sağlık izin belgesi, veli izin belgesi, T.C. kim-

lik numarası beyanı ile fotoğraf istenir.
(3) Lisans, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı süresince geçerlidir.
(4) Öğrenci, yarışacağı spor dalına ek olarak atletizm ve/veya satranç spor dallarını se-

çebilir, yarışmalarına katılabilir.
(5) Futbol ile futsal lisansları ayrı çıkarılır. Futbol yarışmalarında oynayan sporcu öğ-

renci, futsal yarışmalarında; futsal yarışmalarında oynayan sporcu öğrenci futbol yarışmalarında
oynayamaz.

Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 16 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilere bu Yönetmelikte yer alan usul ve esas-

lara göre lisans düzenlenir ve bu öğrenciler yarışmalara katılabilir.
(2) Uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek sporcu öğrencilerin Türkiye Cum-

huriyeti vatandaşı olması zorunludur.
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Mali hususlar
MADDE 17 – (1) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliğine katılan sporcu öğrenci, an-

trenör, öğretmen ve idarecilerin yolluk ve yevmiyeleri, ilgili mevzuata göre bağlı bulundukları
il müdürlüğünce, yurt dışı faaliyetlere katılacaklara yapılacak ödemeler ise Genel Müdürlüğün
yetki verdiği ilgili birimince yapılır.

(2) Görev ücretlerinin ödenmesinde, 23/7/2001 tarihli ve 2001/2863 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile kabul edilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirilecek-
lere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslara göre işlem yapılır.

(3) Yarışmaları teknik olarak izlemek ve raporlamak üzere görevlendirilen temsilci,
milli takım veya alt yapı antrenörünün yolluk, yevmiye ve görev ücretleri görevlendirmeyi ya-
pan branş federasyonunca yapılır.

(4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen yarışmalara katılacak olan takım ve
sporcuların yolluk ve yevmiyeleri Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına kadar kendilerince, Ülkemiz
sınırları içindeki yolluk ve yevmiyeleri ise ulaştıkları il ile yarışmanın yapılacağı il arasındaki
otobüs rayiç ücretleri esas alınmak suretiyle yarışmanın düzenlendiği il müdürlüğü tarafından
ödenir.

(5) Yarışmaları teknik veya idari olarak incelemek ve raporlamak üzere görevlendirilen
Genel Müdürlük personelinin kanuni harcırahları Daire Başkanlığınca karşılanır.

Disiplin işlemleri
MADDE 18 – (1) Yarışmalarda, spor ahlakına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve dav-

ranışların işlenmesi halinde 7/7/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genç-
lik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre işlem
tesis edilir, durum okulun bağlı olduğu milli eğitim müdürlüğüne bildirilir. Dosyalar il müdür-
lüğünce arşivlenir.

(2) Okullar arası yarışmalarda ve resmi yarışmalarda herhangi bir nedenle; tedbir veya
ceza alan idareci, çalıştırıcı ve sporcular tedbirli veya cezalı oldukları süre içerisinde yarışma-
lara katılamazlar.

(3) Okullar arası futbol ve futsal yarışmalarında alınan cezalar, okul spor yarışmalarında
uygulanır. Türkiye Futbol Federasyonu’nca verilen cezalar okullar arası yarışmalarda uygu-
lanmaz.

İtirazlar
MADDE 19 – (1) İtirazlar; kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafından ilgili spor dalı

oyun kuralları veya mevzuat hükümlerine göre yarışmanın bitiminden itibaren en geç iki iş gü-
nü içerisinde tertip komitesine yazılı olarak yapılır.

(2) İtiraz için yarışmanın yapıldığı il müdürlüğü hesabına Genel Müdürlükçe her yıl
belirlenen ücret yatırılır. İtirazın kabulü halinde bu ücret iade edilir, reddedilmesi halinde il
müdürlüğünün ilgili hesabına gelir olarak kaydedilir.

(3) İtirazlar, tertip komitesince en geç iki iş günü içerisinde karara bağlanır.
Ödüller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan yarışmalarda verilecek kupa,

madalya, başarı ve katılım belgeleri ilgili branşın özellikleri dikkate alınarak her yıl Genel Mü-
dürlükçe belirlenir.

Hakem, gözlemci, temsilci ve diğer personel görevlendirmeleri
MADDE 21 – (1) Mahalli okul spor yarışmalarında, il tertip komitesinin talebi üzerine

il hakem komitelerince öncelikle mahallinden, gerekli hallerde ise il müdürlüğünün onayı ile
yakın illerden hakem, gözlemci ve diğer personel görevlendirilir.
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(2) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarında, Daire Başkanlığının talebi
üzerine ilgili branş federasyonunca öncelikle mahallinden, gerekli hallerde ise yakın illerden
hakem, gözlemci ve diğer personel görevlendirilir.

(3) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarında, Daire Başkanlığının talebi
üzerine federasyonca temsilci görevlendirilir.

(4) İlgili branşın federasyonu, Türkiye birinciliği yarışmalarını teknik olarak izlemek
ve raporlamak üzere Milli takım veya alt yapı antrenörü görevlendirir.

(5) Okul spor yarışmalarında, Daire Başkanlığınca temsilci ve gözlemci görevlendirilir.
(6) Türkiye Birinciliği yarışmalarına, Millî Eğitim Bakanlığınca temsilci görevlendirilir.
Kıyafet ve törenler
MADDE 22 – (1) Sporcu öğrenciler yarışmalara ve törenlere, temsil ettikleri okullarca

temin edilen spor kıyafetleriyle katılırlar. Açılış töreni ve dereceye girdiği halde ödül törenine
katılmayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Yarışmalarda giyilecek spor kıyafetleri, ilgili spor federasyonunun talimatlarına ay-
kırı olamaz.

(3) Törenlerin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesinden tertip komitesi sorumludur.
Teknik toplantı
MADDE 23 – (1) Teknik toplantı tertip komitesince yarışma öncesinde yapılır. Top-

lantıya tertip komitesi, kafile idarecisi veya çalıştırıcısı ile temsilen bir hakem katılır. Toplantıda
yarışma programı belirlenir.

(2) Teknik toplantıya mazeretsiz olarak katılmayanlar yarışmalara alınmaz.
Uluslararası yarışmalar
MADDE 24 – (1) Uluslararası yarışmalara katılacak takım ve sporcular Genel Müdür-

lükçe belirlenir.
(2) ISF tarafından düzenlenen yarışmalara katılan sporcu öğrenciler ISF bültenleri içe-

risinde belirtilen kültür gününe katılmak zorundadır. Kültür günü etkinliklerine katılmayanlar
hakkında disiplin işlemi yapılır.

Doping
MADDE 25 – (1) Doping içeren maddelerin kullanılmasının önüne geçilmesi için ge-

reken tedbirler alınarak sporcu öğrencilerin bilinçlenmesi sağlanır. Doping içeren maddelerin
kullanılmasının tespiti halinde sporcu öğrenci ve antrenör/çalıştırıcı hakkında ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.

Saha ve tesislerin kullanımı
MADDE 26 – (1) Millî Eğitim Bakanlığı ile Genel Müdürlüğe ait tesislerin etkin ve

verimli kullanılabilmesi için il müdürlükleri ile il milli eğitim müdürlükleri tarafından gerekli
tedbirler alınır, yarışma ve organizasyonlarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi sağ-
lanır.

İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 27 – (1) Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel

Müdürlüğünce hazırlanan bu Yönetmelik koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde uygulanır.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.
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Sakarya Üniversitesinden:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp

doktorluğu ile temel tıp bilimlerinde lisans eğitim-öğretim, kayıt ve sınavlara ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktorluğu

ile temel tıp bilimlerinde lisans öğrencilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS-European Credit Transfer System): Ders kredilendirilmesinde ortak

parametre olarak kullanılan Avrupa kredi transfer sistemini,
b) Baş koordinatör: Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim programla-

rının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu kişiyi,
c) Başarı katsayısı: Harfli başarı notunun 0.00 ile 4.00 arasındaki karşılığını,
ç) Başarı notu: 100 puan üzerinden hesaplanan ve önceden belirlenen başarı notunu,
d) Dekan: Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
e) Dekanlık: Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
f) Ders kurulu: I, II ve III üncü sınıflarda belirli bir organ sistemi veya hastalıklarının

ilgili tıp disiplinleri tarafından teorik ve/veya uygulamalı olarak belirli bir süre ve akış içinde
işlendiği öğretim ve ölçme-değerlendirme etkinlikleri bütününü,

g) Dönem: Bir sınıfta eğitim yapılan birinci yarıyılın (birinci dönem veya güz dönemi)
ve ikinci yarıyılın (ikinci dönem veya bahar dönemi) her birini,

ğ) Eğitim komisyonu: Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim komisyonunu,
h) Fakülte: Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ı) Fakülte Kurulu: Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
i) Fakülte Yönetim Kurulu: Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
j) Hekimliğe hazırlık programı (HHP): Sosyal ve kültürel eğitim ve iletişim düzeyini

artırmak amacıyla içeriği ve uygulama şekli ilgili komisyonlarca hazırlanan programı,
k) İntörn hekimlik: VI ncı sınıfta yapılan ve kesintisiz oniki ay süren stajlar dönemini,
l) Mesleksel beceri eğitimi (MBE): Öğrencilerin mesleksel becerilerini geliştirmek ama-

cıyla içeriği ve uygulama şekli ilgili komisyonlarca hazırlanan programı,
m) Öğrenci: Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören öğrencileri,
n) Probleme dayalı öğretim (PDÖ): Belirli bir ders kurulu veya staj içerisinde bir ko-

nunun multidisipliner yaklaşımla (algoritma) değerlendirildiği eğitim şeklini,
o) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,
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ö) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,
p) Sınıf: Bir öğretim yılında, eğitim yapılan birinci ve ikinci yarıyılların toplamını,
r) Staj: IV, V ve VI ncı sınıflarda ilgili anabilim dalları, sınıf koordinatörleri, staj baş-

kanları ve koordinatörlerden oluşan eğitim komisyonunca yürütülen eğitim ve uygulamaları,
s) Üniversite (SAÜ): Sakarya Üniversitesini,
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt, Danışman, Kimlik Kartı,

Akademik İzin ve Geçişlere İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul ve kayıt
MADDE 5 – (1) Fakülteye, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edi-

lir ve Rektörlükçe belirlenen günlerde kayıt yapılır.
(2) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici olarak öğrenci kabul

edilmez. Kayıt için öğrencilerin gerekli belgeleri ve harç işlemlerini tamamlamaları ve belir-
lenen sürede başvurmaları gerekir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem
yapılır. Belgelerinde tahrifat olanların veya başka bir yükseköğretim kurumundan üniversiteden
çıkarma cezası almış olanların kayıtları, kesin kayıt yapılmış olsa bile iptal edilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt ve kabulleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato
kararlarına göre yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Her öğretim yılı başında öğrencinin bir önceki sınıftaki başarı duru-

muna ve bu Yönetmelik hükümlerine göre kaydı yenilenir.
(2) Öğrencinin öğrencilik haklarından yararlanabilmek için her öğretim yılı başında be-

lirlenen süre içerisinde harcını yatırmış ve kaydını yenilemiş olması gerekir.
(3) Kaydını zamanında yenilemeyen ve harcını yatırmayan Fakülte öğrencileri hakkın-

da, 2547 sayılı Kanun ve 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sa-
karya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygu-
lanır.

Akademik izin ve kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Öğrencinin akademik izin talebinin, gerekçeli bir dilekçe ve belgele-

riyle birlikte ilgili eğitim birimine yapılması gerekir.
(2) Akademik izin talepleri, Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde

ilgili kurullar tarafından değerlendirilir ve alınan karar, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ve
ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(3) Akademik izin isteklerinin öğretim yılı başındaki ilk dört hafta içinde yapılması ge-
rekir. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular
değerlendirmeye alınmaz.

(4) Sağlık sebebiyle akademik izin başvurusunda bulunan öğrencilerin sağlık raporu-
nun, en az otuz öğretim gününü kapsaması gerekir.

(5) Sürekli sağlık sorunları olduğunu sağlık raporu ile belgeleyenler dışında, öğrencilere
her defasında en fazla iki dönem olmak üzere, toplam dört döneme kadar akademik izin veri-
lebilir.

(6) Akademik izinli olan öğrenciler, derslere devam edemez ve akademik izinli oldukları
süreler öğretim süresinden sayılmaz.
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(7) I, II ve III üncü sınıflardaki öğrenciler akademik izin aldıkları dönemi veya dönem-
leri kapsayan sınıfı veya sınıfları, öğretim yılı başından başlayarak kesintisiz okumak zorun-
dadırlar.

(8) Sağlık nedenleriyle bir dönemden fazla akademik izinli sayılan öğrenci, takip eden
döneme kayıt yaptırmak istediğinde, öğrenimine devam edebileceğini sağlık raporu ile belge-
lendirmesi durumunda, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kaydını yaptırabilir. Diğer nedenlerle
akademik izinli olan öğrencilerin yazılı olarak başvurmaları halinde Fakülte Yönetim Kurulu
kararıyla kayıt yapılır.

(9) Tabii afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden
bilinemeyen nedenlerle dönem süresi içinde de izin verilebilir. Belirtilen sebeplerin sınav dö-
neminde ortaya çıkması halinde aynı şekilde işlem yapılır. Dönem içinde izin verilmesi halinde
öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde
izin alındığında, bu izin verildiği tarihten geçerli olup, öğrencinin izin tarihini izleyen veya o
tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen o
dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

Danışman
MADDE 8 – (1) Öğretim yılının başında eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite ya-

şamı ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere her öğrenci için bir danışman atanır.
(2) Danışman, ilgili sınıf koordinatörlüğünün önerisi ve eğitim komisyonunun onayı

ile öğretim elemanları arasından belirlenir. Danışmanın altı ay veya daha uzun süreli olarak
danışmanlık yapamayacağı hallerde sınıf koordinatörlüğünün önerisi ve eğitim komisyonunun
onayı ile yeni bir öğretim elemanı danışman olarak belirlenir ve atanır.

(3)  Danışman, öğrenciyi izler, eğitim-öğretim ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye
yardımcı olur.

Kimlik kartı
MADDE 9 – (1) Fakülteye kayıtlarını yaptıran öğrencilere, Rektörlük tarafından SAÜ

öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.
Üniversitelerden yatay geçiş ve intibak
MADDE 10 – (1) Diğer üniversitelerden Fakülteye yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010

tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile YÖK ve Senato karar-
larına göre yürütülür. Bu öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Adayların yatay geçiş başvurularını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptırmaları ge-
rekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Takvim ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim ve öğretimin başlama tarihi
MADDE 11 – (1) Akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenir, Senatonun onayına

sunulur. Bir akademik eğitim ve öğretim yılı, sınıf olarak ifade edilir ve en az otuziki haftayı
kapsar ve her sınıf güz ve bahar yarıyıllarının toplamından oluşur. Birinci yarıyılın (güz döne-
mi) bitiminde en az iki haftalık bir ara tatil verilir. Sürekli eğitim ve öğretim yapılan VI ncı sı-
nıfta ara tatil yapılmaz. Yılsonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Zorunlu durum-
ların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu, eğitim-öğretim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve
bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme yapabilir. Bu değişiklik ve düzen-
lemeler Senatonun onayına sunulur. Yapılan değişiklik, Senatonun onayını takiben, uygulama-
dan en az bir hafta önce duyurulur.
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Eğitim ve öğretim esasları ve planları
MADDE 12 – (1) Ders kredileri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma

düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi ara-
lığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. Uygulanan
programların AKTS ile ilgili değerlendirme esasları ve uyumluluğu Senato tarafından belirle-
nir.

(2) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye ça-
lışmaları, tez, proje, staj, tıp sanatına dayalı uygulamalar ve benzeri çalışmalar şeklinde olabilir.
Dersler zorunlu ve seçmeli olabilir.

(3) Derslerin öğretim dili Türkçedir. Yabancı dil yeterliliği almış öğrenciler için yabancı
dil destekli programlar uygulanabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alınması,
uygulanması, sınavlarının yapılması ve diğer hususlar ilgili mevzuat hükümlerine göre düzen-
lenir.

(4) Derslerin öğretim süresince dönemlere veya yıllara göre dağılımı; haftalık, teorik
ve laboratuvar, uygulama saatleri, kredi değeri ve varsa ön koşulları Fakülte Yönetim Kurulu-
nun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

(5) Öğrenci, öğretim planında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen seçmeli ders-
leri almak ve başarmakla yükümlüdür.

(6) Öğretim planları ve haftalık ders programları ilgili kurul kararları ile Senatoya su-
nulur. Senato onayından geçen öğretim planları, öğretim başlamadan önce akademik takvimde
belirlenen süre içinde ilan edilir. Seçmeli derslerin açılması ile ilgili düzenlemeler Fakülte Yö-
netim Kurulunun önerisi ile Senato tarafından yapılır.

(7) Staj çalışmaları ve tıp öğrenimine ilişkin uygulamalar, ilgili birimler tarafından, her
programın özelliğine göre düzenlenebilir.

Kalite süreçleri
MADDE 13 – (1) Eğitim ve öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve

dış kalite güvencesi uygulamaları ile eğitim ve öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, YÖK
tarafından belirlenen esaslara göre Senato tarafından karara bağlanır.

Eğitim-öğretim programları
MADDE 14 – (1) Fakültede akademik takvim ve eğitim-öğretim aşamalarına ilişkin

esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Tıp doktorluğu eğitim-öğretim süresi altı dönemdir. Birbirini izleyen üç devreden

oluşur. Bu devreler şunlardır;
1) Temel tıp bilimleri: Dönem I, Dönem II ve Dönem III,
2) Klinik tıp bilimleri: Klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları ve laboratuvar çalış-

malarını içeren Dönem IV ve Dönem V,
3) İntörnlük: Klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmalarını içine alan, teorik ve pratik

eğitimin yapıldığı oniki aylık bir süreyi kapsayan Dönem VI.
b) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Akademik eğitimin her bir yılının başarılmış

olması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmayan ortak zorunlu dersler ve
seçmeli dersler dışında bir dönemin bütün dersleri ve uygulamaları, stajları başarılmadan bir
üst döneme geçilemez. Öğrenci seçmeli ve ortak zorunlu derslerini başarıyla tamamlamadan
Dönem VI’ya geçemez.
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c) Eğitim ve öğretim programının tamamlanma süresinin değerlendirilmesinde 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Normal süresi içerisinde mezun olama-
yanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğ-
renci katkı payını ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu du-
rumda ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın
öğrencilik statüleri devam eder.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi ve eğitim komisyonu
MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretimin düzenlenmesi ve eğitim komisyonuna ilişkin esas-

lar aşağıda belirtilmiştir:
a) Eğitim-öğretim, Dekan tarafından görevlendirilen eğitim komisyonu tarafından dü-

zenlenir.
b) Eğitim komisyonu; tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve ge-

liştirilmesi konularında rapor ve öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geri
bildirimleri değerlendirerek Fakülte Kuruluna önerilerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Ku-
rulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirle-
riyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar. Ders verecek öğretim elemanlarını ve ders kurulu
sorumlularını Fakülte Yönetim Kuruluna önerir.

c) Eğitim komisyonu; Dekan, ilgili Dekan yardımcısı, baş koordinatör, baş koordinatör
yardımcısı, dönem koordinatörleri ve dönem koordinatör yardımcılarından oluşur.

Koordinatörler
MADDE 16 – (1) Koordinatörler; baş koordinatör, baş koordinatör yardımcısı, dönem

(sınıf) koordinatörleri ve dönem (sınıf) koordinatör yardımcısından oluşur. Baş koordinatör,
dönem koordinatörleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Baş koordinatör yardımcısı, baş ko-
ordinatöre çalışmalarında yardımcı olur. Dönem koordinatörü dersleri, programları ve sınavları
düzenler, uygulamada eşgüdümü sağlar. Dönem koordinatör yardımcısı, dönem koordinatörüne
çalışmalarında yardımcı olur.

Eğitim şekli
MADDE 17 – (1) Fakültede entegre tıp eğitim sistemi uygulanır. Entegre tıp eğitimi

sistemi gereği, öğrenci ölçme ve değerlendirilmesinde entegre derslerin yürütüldüğü ders ku-
rulunun bütününden başarı esas alınır.

(2) Tıp eğitimi altı sınıftan oluşur. I, II ve III üncü sınıflarda ders kurulları yer alır. IV,
V ve VI ncı sınıflarda dersler staj esasına göre yapılır. Stajlar teorik oturum ve uygulamalardan
oluşur. VI ncı sınıf stajı (intörn hekimlik stajı) aralıksız oniki ay sürer.

(3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Bilişim Teknolojileri, Mes-
leki İngilizce ve seçmeli dersler YÖK tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütülür. Öğ-
rencilerin VI ncı sınıfa başlayabilmeleri için bu fıkrada yer alan derslerden V inci sınıf sonuna
kadar başarılı olmaları gerekir.

(4) Öğrencilere, mesleki uygulamalar için temel olan klinik beceriler, iletişim becerileri,
etik, araştırma ve benzeri konularda eğiten ve klinik öğretime hazırlayan MBE ve sosyo-kül-
türel gelişimlerini desteklemek amacıyla HHP uygulanır. Bu amaçla kurulacak komisyonlar,
HHP ve MBE tarafından, her sınıf için hazırlanacak programın içeriği, ilgili kurullar ve Senato
tarafından onaylanarak uygulanır. Ayrıca, belirli bir ders kurulu veya staj içerisinde bir konunun
multidisipliner yaklaşımla (algoritma) düzenlendiği, PDÖ yöntemlerinin kullanıldığı uygulama
dilimleri de uygun olan ders kurulları ve stajlar içerisinde içeriği önceden hazırlanmış modüller
şeklinde ilgili kurullar ve Senato tarafından onaylanarak uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinler

Devam zorunluluğu
MADDE 18 – (1) Ders kurullarının, stajların ve diğer derslerin teorik ve uygulamalı

(laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmaları, saha çalışmaları, modül, PDÖ, tartışma, seminer
ve benzeri oturumlar) derslerine devam zorunludur ve yoklama yapılır.

(2) I, II ve III üncü sınıflarda her bir ders kurulundaki toplam teorik ders saatlerinin
%70’ine, her bir uygulamalı derse ait uygulama saatlerinin % 80’ine devam zorunluluğu vardır.
I, II ve III üncü sınıflarda bir ders kurulundaki her bir dersin uygulaması için ayrı ayrı olmak
üzere, toplam ders saatlerinin en az % 80’ine devam etmeyen öğrenci o kuruldaki söz konusu
uygulamaların sınavlarına, ders kurulunda bulunan toplam teorik ders saatlerinin en az % 70’ine
devam etmeyen öğrenci ders kurulu teorik ders sınavına giremez ve öğrenci söz konusu kurul
sınavından DZ sıfır (0) notu alır.

(3) Ders kurulu dışındaki dönemlik veya yıllık derslerin her birinin ayrı ayrı teorik ders
saatlerinin %70’ine, bu derslerin uygulamalı ders saatlerinin % 80’ine devam zorunluluğu var-
dır. Bu derslere devam etmeyen öğrenciler sınıf (yıl) sonu sınavına (final) giremez ve öğrenci
bundan DZ sıfır (0) notu alır. Bu öğrenci bütünleme sınavına da giremez.

(4) I, II ve III üncü sınıflarda tüm ders kurullarının toplam teorik ders saatlerinin
%70’ine devam etmeyen öğrenciler sınıf (yıl) sonu sınavına (final) giremez ve öğrenci bundan
DZ sıfır (0) notu alır. Bu öğrenci bütünleme sınavına da giremez.

(5) IV, V ve VI ncı sınıflarda teorik ve uygulamalı tüm ders saatlerinin % 80’ine devam
zorunludur. IV üncü ve V inci sınıflardaki stajlarda, her bir stajın teorik ve uygulamalı tüm
ders saatlerinin en az % 80’ine devam etmeyen öğrenci DZ sıfır (0) notu alır. Bir stajdan DZ
notu alan öğrenci söz konusu stajın bütünleme sınavına da giremez. Öğrenci bu stajı tekrar alır.
VI ncı sınıfta %20’den fazla devamsızlığı olan öğrenci o stajdan başarısız sayılır ve stajı tekrar
eder.

(6) Sağlık raporu süresinde ve diğer mazeretli olarak geçen sürelerde öğrenci derse,
ders kurullarına ve staja devam etmemiş sayılır.

Mazeretler
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin anabilim dalı ve bilim dalı dersleri, ders kurulları, zo-

runlu stajlar, intörn hekimlik, HHP, MBE uygulamaları ve tüm sınıflardaki mazeretlerine ilişkin
esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, hastalığını
sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporu ilgili mevzuat hükümlerine göre süresi içerisinde
Dekanlığa sunması ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti Fa-
külte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sı-
navlara giremez.

b) Tam teşekküllü bir sağlık kuruluşunun vermiş olduğu sağlık kurulu raporu ile he-
kimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde engelli olduğu belirlenen öğrencilerin Fakülte Yö-
netim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Mazeretler ile ilgili her türlü başvurunun, mazeret süresinin başlangıcından itibaren
en geç beş iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yapılması gerekir.

ç) Öğrencilerin mazeretlerinin kabulü veya reddi Fakülte Yönetim Kurulunca karara
bağlanır.
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İzinler
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin izinlerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda

bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi olanakların doğması halinde Fakülte Yö-
netim Kurulu kararı ile dört yarıyıla kadar izin verilebilir. Bu izin başvurusunun akademik yıl
başlamadan en az otuz gün önce yapılması gerekir.

b) Milli takım spor karşılaşmalarında, Milli Takımda ve üniversitelerarası spor karşı-
laşmalarında Üniversite takımlarında yer alan öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile
izin verilir. Öğrenciler bu süreler içinde mazeretli izinli sayılır. I, II ve III üncü sınıftaki öğren-
ciler, o sınıfta giremedikleri ders kurulu, ders veya derslerin sınavları için mazeret sınavına
alınırlar. IV, V ve VI ncı sınıf öğrencileri staja devam etmedikleri süreyi anabilim dalınca be-
lirlenen zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrencinin bu süreyi tamamlamaması durumun-
da stajı tekrarlaması gerekir.

c) Fakülte Yönetim Kurulunca uygun bulunması durumunda bilimsel toplantılara katı-
lacak öğrenciler mazeretli izinli sayılırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınav ve Değerlendirme Esasları, Puan, Derece, Not ve Katsayılar

Sınav ve değerlendirme esasları
MADDE 21 – (1) Tıp Fakültesinde tüm sınıflarda yapılan sınavlar 100 tam not üzerin-

den değerlendirilir. Alınan notların 4’lük sistemdeki karşılıkları, Yükseköğretim Kurulunun
belirlediği katsayı cetveline göre hesaplanır. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not ve
derece aşağıda belirtilmiştir:

a) Sınav sonuçlarını tanımlamada notlara ilişkin aşağıdaki tablo kullanılır:

Puanlar Başarı Derecesi Başarı Notu Katsayısı
95-100 Mükemmel AA 4.00
85-94 Pekiyi BA 3.50
80-84 İyi BB 3.00
70-79 Orta-İyi CB 2.50
60-69 Orta CC 2.00
59 ve altı Başarısız FF 0

Muaf MU 0
Sınava Girmedi GR 0

Devamsız (Mazeretsiz) DZ 0
Mazeretli Sınava Girmedi GRM 0

b) Geçer notlar; AA, BA, BB, CB ve CC notlarıdır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve
CC notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

c) MU notu, yükseköğretim kurumları arası yatay geçiş yapan veya daha önce devam
ettiği herhangi bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerin eşdeğerlerine ve mua-
fiyet sınavı uygulanan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

ç) Seçmeli derslerin sınav ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde bu fıkranın (c)
bendi hükümleri uygulanır. Dönem sonunda birer sınav (final) yapılır. Alınan not sınıf sonu
ortalamasına dahil edilmez.

d) Seçmeli derslerin final sınavında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına alınır.
Bütünleme sınavında da başarısız olan öğrenci bir sonraki öğretim yılında devam zorunluluğu
olmadan o dersi programına almak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Tüm seçmeli dersler-
den Sınıf V’in sonuna kadar başarılı olamayan öğrenci Sınıf VI’ya başlayamaz.
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e) Geçmez notlar şunlardır:
1) FF notu: Sınav değerlendirme sonucu başarısız (0-59 arası) olan öğrenciye verilen

nottur. Sonuç başarısız olarak kabul edilir. I, II ve III üncü sınıflarda sınıf sonu (final) sınavında
FF notu alan öğrenci bütünlemeye kalır. Bütünleme sınavı sonucunda da FF notu alan öğrenci
sınıfta kalır. IV üncü ve V inci sınıflarda staj sonu sınavında FF alan öğrenci bütünlemeye kalır.
Bütünleme sınavından da FF notu alan öğrenci stajı tekrar eder. Ancak, sınıf (yıl) sonu itibariyle
sadece bir stajdan bu notun alınması durumunda öğrenciye o stajdan ek bir bütünleme sınavı
hakkı daha verilir.

2) GR notu: Devamlı ve sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmemiş öğrencinin
aldığı nottur. Not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür, puanı sıfır (0) kabul edilir. Bu
durumdaki I, II ve III üncü sınıf öğrencilerinin sınıf sonu sınavı ve bütünleme sınavına girme
hakkı vardır. IV üncü ve V inci sınıf öğrencileri ise stajı tekrar etmeden bütünleme sınavına
girebilir.

3) DZ notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin aldığı nottur.
Not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

4) GRM notu: Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin aldığı nottur. Fakülte
Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle ders, ders kurulu veya stajların sına-
vına giremeyen öğrencilerin hak mahrumiyeti olmaz. Bunlar için mazeret sınavı yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
I, II ve III üncü Sınıflara İlişkin Esaslar

Sınavlar
MADDE 22 – (1) I, II ve III üncü sınıflarda okutulan dersler ve sınavlara ilişkin esaslar

aşağıda belirtilmiştir:
a) I, II ve III üncü sınıflarda okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir. Her ders

kurulunun bir başkanı olur. Ders kurulu başkanı sınıf koordinatörünün önerisi ile eğitim ko-
misyonu tarafından belirlenir. Ders kurulu başkanı, sınıf koordinatörü ile birlikte programların
hazırlanması, duyurulması, eğitimin değerlendirilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının
ve itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.

b) Ders kurulu sınavı, her ders kurulu sonunda yapılan sınavdır. Ders kurulu sınavı ara
sınav yerine geçer. Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu notu denir. Ders kurulunda
modül varsa modül notu %10 ağırlıkta, teorik ve pratik toplam notu ise %90 ağırlıktadır. Ders
kurulunda modül yoksa ders kurulu başarı notu doğrudan teorik ve pratik toplam notudur. Sınav
sırasında o ders kurulunda dersi olan tüm anabilim dalları, ders kurulu başkanının düzenlemesi
içinde görev almak üzere istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir. Sınav sonuçları, en geç
yedi iş günü içinde ilan edilir.

c) Teorik ve pratik toplam notun hesabında, ders kurulunda yer alan teorik ve pratik
oturumların her biri aynı değerdedir. Dolayısıyla 100 tam puan teorik ve pratik oturumların
toplam sayısına bölündüğünde her oturumun puanı belli olur. Teorik sınavda toplam teorik ders
sayısı kadar soru sorulduğu için her soru yukarıdaki bölünme sonucunda ulaşılan puan kadar
değer kazanır. Pratik notu için ise her disiplinin o ders kurulunda bulunan pratik oturum sayısı
çarpı her bir oturumun puanı kadar not hakkı vardır. Disiplinlerin vereceği pratik notu, hakları
olan puan oranında hesaplanarak öğrencilere verilir.

ç) I, II ve III üncü sınıflarda, her akademik yılın sonunda son ders kurulu sınavının bi-
timinden en erken ondört, en geç yirmisekiz gün sonra yapılan ve o yıl okutulan tüm ders ku-
rullarını kapsayan sınava sınıf (yıl) sonu sınavı (final) denir. Bu sınavdan en az 50 alma zo-
runluluğu vardır. Yılsonu başarı notu 60 ve üzeri olan öğrenciler bir üst sınıfa geçer.
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d) Sınıf (yıl) sonu bütünleme sınavı, sınıf sonu sınavının bitiminden en erken ondört,
en geç yirmisekiz gün sonra yapılan sınavdır. Sınıf sonu bütünleme sınavına sınıf sonu sınav-
larında başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir nedenle gi-
remeyen öğrenciler katılır.

e) Mazeret sınavı, mazeretleri nedeniyle ders ve ders kurulu sınavına giremeyen ve Fa-
külte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için açılır. Mazeret sınavının ma-
zereti olmaz. Mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Kurulunca saptanan akademik takvimde be-
lirtilen günde yapılır. Sınıf sonu (final) ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

f) Bir ders kurulunda dersi olan anabilim dalları, ders yükleri oranında soru ve not ağır-
lığına sahiptir. Bir ders kurulunda her dersin kendi barajı vardır. Ders baraj sınırı %50’dir. Öğ-
renci, ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında
not alırsa, o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı
sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir.

g) Ders kurulları ortalama notu, bir sınıfta ders kurulu sınav notları toplamının o sınıf-
taki ders kurulu sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur. Ders kurulları ortalama notu hesap-
lanırken, HHP ve MBE uygulamaları için yapılan sınav ve değerlendirmeler sonucunda 100
üzerinden belirlenen başarı notları ortalaması, ayrı bir ders kurulu notu gibi toplama eklenerek
ortalaması alınır. Seçmeli dersler ortalamaya dahil edilmez.

ğ) Anabilim dalları bir sınıfta kendilerine düşen teorik ders ağırlığı oranında final ve
bütünleme sınavında soru ve not ağırlığına sahiptirler. Sınıf (dönem) sonu ve bütünleme sınavı
notu belirlenirken baraj uygulanmaz.

h) Sınıf (dönem) sonu başarı notu, sınıf I, II ve III için ders kurulları ortalama notunun
%60’ı ile final sınavında alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye
kalan öğrencilerin sınıf sonu başarı notunun hesaplanmasında final sınavından alınan not yerine
bütünleme sınavından alınan not dikkate alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, sınıf
sonu (final) sınavından en az 50 alması ve sınıf sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60
olması gerekir.

ı) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100
tam not üzerinden en az 60 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 70 veya daha fazla
olan I, II ve III üncü sınıf öğrencilerinden isteyenler sınıf sonu sınavına girmeden başarılı olmuş
sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, sınıf sonu başarı notu olarak
kabul edilir. Bu öğrencilerden notunu yükseltmek amacıyla sınıf sonu sınavına girmek iste-
yenler, sınavdan en az onbeş gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar.

i) Sınıf (dönem) sonu başarı notu 60’ın altında olan öğrenciler, sınıf sonu bütünleme
sınavına girerler ve bütünleme sınavından alınan not sonucunda sınıf sonu başarı notunun yine
60’ın altında olması durumunda sınıfta kalırlar. Sınıf (yıl) sonu sınavına (final)  girmeyen öğ-
renci sınıf sonu bütünleme sınavına da girmemesi halinde o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta
kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencilerin ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz.

j) Ders ile ilgili devam ve sonuçların değerlendirmesi, Fakülte Yönetim Kurulunca be-
lirlenen esaslara ve Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönet-
meliği hükümlerine göre yapılır. Derslerden devam almış olan öğrenciler Sınıf V’i bitirinceye
kadar tıp dışı seçmeli derslerin sınavlarına girebilirler. Alınan not sınıf sonu başarı notu hesap-
lanmasına dahil edilmez.
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Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 23 – (1) Öğrencinin bir dersin sınav notuna itirazını, bu notun ilanından iti-

baren yedi iş günü içinde Dekanlık öğrenci işleri bürosuna yazılı olarak yapması gerekir.
(2) Ders kurulu sınavı ile ilgili itirazlar o ders kurulunun başkanı ve sınıf koordinatörü

tarafından, final ve bütünleme sınavları ile ilgili itirazlar ise sınıf koordinatörü tarafından in-
celenir. İlgili öğretim üyesi, gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri bir hafta içinde tamamlar.
Değerlendirme sonucunu bir yazı ile Dekanlığa bildirir.

(3) Not değişiklikleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve sınıf koordinatörü
tarafından ilan edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
IV üncü ve V inci Sınıflara İlişkin Esaslar

Staj
MADDE 24 – (1) IV üncü ve V inci sınıflarda klinik dersler staj grupları halinde yapılır.

Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eği-
tim-öğretim yılı başında ilan edilir. Gerekli durumlarda seçmeli staj uygulaması yapılabilir.

Staj sınavı ve notu
MADDE 25 – (1) IV üncü ve V inci sınıflarda her stajın sonunda %50’si sözlü, %50’si

yazılı olmak üzere değerlendirme sınavı yapılır ve staj başarı notu bu iki sınavın ortalaması
alınarak hesaplanır. Teorik sınav, stajda ders anlatan öğretim üyelerinden anlattıkları ders sa-
atleriyle orantılı olarak alınan sorularla yapılır. Sözlü sınav en az üç öğretim üyesinden oluşan
komisyon tarafından yapılır. Staj sınavlarıyla ilgili uygulamalardan o stajın başkanı sorumlu-
dur.

(2) Staj başarı notu, staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan
nottur. 100 puan üzerinden en az 60 alan öğrenci başarılı sayılır. Bütünleme sınavında da ba-
şarısız olan öğrenci, stajı tekrar eder.

(3) Staj içerisinde modül uygulaması varsa modül notu %10 ağırlıkta, teorik ve pratik
staj sınavı toplam notu ise %90 ağırlıktadır. Stajda modül yoksa başarı notu doğrudan teorik
ve pratik sınavlarının ortalama notudur.

(4) Staj notları, staj başkanı tarafından ilan edilir ve ayrıca yazılı olarak baş koordina-
törlüğe iletilir.

(5) Tıpla ilgili seçmeli derslere katılım, devam ve geçme konusunda bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır. Ayrıca, derslerden devam almış olan öğrenciler Sınıf  V’i bitirinceye
kadar seçmeli tıp derslerinin sınavlarına girebilirler.

(6) Tıp dışı seçmeli derslerle ilgili devam ve sonuçların değerlendirmesi, Fakülte Yö-
netim Kurulunca belirlenen esaslara ve Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Derslerden devam almış olan öğrenciler Sınıf  V’i biti-
rinceye kadar tıp dışı derslerin sınavlarına girebilirler. Alınan not sınıf sonu ortalamasına dahil
edilmez.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 26 – (1) IV üncü ve V inci sınıflarda staj sınavlarında başarılı olmayan öğ-

renciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları o sınıfın son stajının bi-
timinden en az beş gün sonra başlayarak programlanır.

(2) Sınıf (yıl) sonu itibariyle sadece bir stajın bütünleme sınavından FF notunun alın-
ması durumunda öğrenciye o stajdan ek bir bütünleme sınavı hakkı daha verilir.
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(3) Bütünleme ve ek bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenciler bu staj veya staj-
ları bir sonraki ders yılında tekrar eder. Ancak, V inci sınıfta tek bir stajın bütünleme ve ek bü-
tünleme sınavlarında başarısız olan öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Temmuz ve
Ağustos aylarında staj tekrarı hakkı verilebilir.

(4) IV üncü ve V inci sınıflarda, o sınıf programında yer alan tüm stajlar başarı ile ta-
mamlanmadan üst sınıfa geçilemez. Gecikmeli olarak üst sınıfa yerleştirilen veya staj tekrarında
başarısız olan ve bütünlemeye kalan öğrenciler, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan
sürelere göre sınıf sonu bütünleme sınavını beklemeden devam eden programda, o dersin bir
sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Başarılı oldukları takdirde
beklemeksizin üst sınıf staj programına yerleştirilebilirler.

(5) Staj başkanı öğrencilerin stajlardaki devam durumunu takip eder, devamsızlık ne-
deniyle staj sınavına giremeyecek öğrencileri belirler ve bu durumu Dekanlığa bildirir. Maze-
retli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi o staj süresinin %20’sini aşanlar başarısız sa-
yılarak staj tekrarı yaparlar. Staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

(6) Öğrencilerin eğitim-öğretim dönemindeki zaman kayıplarını en aza indirmek için,
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile normal staj programı dışında herhangi bir tarihte başlamak
üzere ek staj veya stajlar açılabilir.

Yılsonu başarı notu
MADDE 27 – (1) Yılsonu (dönem sonu) başarı notu, IV üncü ve V inci sınıflarda staj

sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan geçer notların ortalamasıdır.
Staj sınavlarının sonuçlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin staj sınavı sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar

ilan edildikten sonra en geç yedi iş günü içinde yazılı olarak Dekanlık Öğrenci İşleri Bürosuna
yapmaları gerekir. İtirazlar sınıf koordinatörü ve staj başkanı tarafından incelenir. Değerlen-
dirme sonucu bir yazı ile Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı
ile kesinleşir, sınıf (dönem) koordinatörü tarafından ilan edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
VI ncı Sınıf (İntörn Hekimlik) Eğitimine İlişkin Esaslar

VI ncı sınıf (İntörn hekimlik) eğitimi
MADDE 29 – (1) VI ncı sınıf (intörn hekimlik devresi) eğitiminin amacı, öğrencinin

daha önceki sınıflarda edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik sanatının
uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik sanatını en iyi uy-
gulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) İntörn hekimlik, aralıksız oniki ayı kapsayan bir dönemdir. Fakülte Kurulu kararı
ile belirlenen dilimlere ayrılarak yapılır. Öğrenciler için her bir staj döneminde yaptığı çalış-
maların değerlendirildiği bir intörn değerlendirme formu, varsa staj yeterlilik belgesi doldurulur.
İntörnlük süresinin içerisinde en az dört haftalık bir staj dilimi seçmeli staj olarak yaptırılır.

(3) Bu sınıfta öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim
elemanı gözetiminde çalışır.

(4) İntörnler staj yaptığı anabilim dalının şartlarına uymak, görevli olduğu serviste ya-
pılan vizitlere katılmak, servisteki hastanın hastaneye başvurusundan çıkışına kadar tüm mua-
yene, tedavi, klinik uygulama, bakım ve yönetimine sorumlu asistan, uzman doktor veya öğ-
retim üyesi eşliğinde ve denetiminde bizzat katılmak, hastanın poliklinik kartı ve dosyasının
düzenlenmesini yapmak, hastanın anamnezi, fizik muayenesi, hastanın bilgilendirilmesi ve rı-
zasının alınması, istenilen tetkiklerin takibi ve sonuçlarının hasta dosyasına/otomasyon prog-
ramına kaydedilmesi, hastalığın seyir bilgilerinin dosyaya konması, hastanın alması gereken
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ilaçların hasta tabelasına yazılması, taburcu işlemlerinin yapılmasına sorumlu asistan, uzman
doktor veya öğretim üyesi eşliğinde ve denetiminde katılmak, nöbet tutmak, ameliyat, labora-
tuvar çalışması, olgu sunumu, konferans, seminer ve diğer bilimsel etkinliklere katılmak zo-
rundadır. İntörnlerin bu fıkrada belirtilen görevlerinin yürütülmesinden staj başkanı sorumlu-
dur.

(5) Sınıf VI’da sınav yoktur. Bu sınıfta öğrenciler çalıştıkları her anabilim dalında, so-
rumluluklarını yerine getirip getirmemeleri göz önünde bulundurularak anabilim dalı akademik
kurulu tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. İntörn değerlendirme formu, varsa
staj yeterlilik belgesi Öğrenci İşleri Bürosuna iletilir.

(6) İntörnlük dönemi, tıp fakültelerinin anabilim dallarında yapılır. İntörnlük stajları,
öğrenci değişim programları çerçevesinde, altı aya kadar, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı
ile yurtiçi veya yurtdışında eğitim veren sağlık kuruluşlarında da yapılabilir. Yurtdışında yapılan
stajın denkliği ve alınan belge hakkında Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Öğrenciler
seçmeli staj tercihlerini programın başlamasından en az bir ay önce Dekanlığa dilekçe ile bil-
dirmek zorundadır. Yurtiçindeki tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri, fakültelerinin izni ve
Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile eğitim dilimlerinden bir veya birkaçını Fakültede yapa-
bilir.

(7) İntörnlük döneminde başarılı olmak için, öğrencilerin bu dönemdeki tüm stajları
başarı ile tamamlamaları gerekir. Başarısız oldukları stajları normal süreleri kadar tekrar ederler.
Bir stajın %20’sinden fazlasına mazeretli veya mazeretsiz olarak devam etmeyenler o stajı tam
süre ile tekrar ederler. Seçmeli stajlarda başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları stajı de-
ğiştirmek isterlerse, yeni seçmiş olduğu staja tam süre ile devam ederler.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma
MADDE 30 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans devresini başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ay-

rılmaları ve istekleri durumunda temel tıp bilimleri ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı
belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde aldıkları
diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yapıl-
maz.

b) Temel tıp bilimleri ön lisans ve klinik bilimleri yüksek lisans devresini başarıyla ta-
mamlayanlara klinik bilimleri yüksek lisans diploması verilir. Bu diploma hekimlik yapma
yetkisi vermez. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı prog-
rama döndükleri takdirde alınan diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermek zorunda-
dırlar. Aksi halde kayıtları yapılmaz.

c) Tıp doktorluğu için öngörülen tıp eğitiminin altı sınıfını başarı ile tamamlayan öğ-
rencilere tıp doktoru diploması verilir.

Sınav günleri ve sınavların şekli
MADDE 31 – (1) Sınav günleri ve sınavların şekline ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınav tarihleri zorunlu haller dışında ilan edildikten sonra değiştirilmez.
b) Sınavlar teorik (yazılı, test veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı

ve/veya sözlü) olarak yapılır. Sınav şekli ve değerlendirme şekli önceden açıklanır. Seçmeli
ders sınavlarında ilave olarak ödev veya öğrencinin derse aktif katılımına göre başarı durumu
belirtilebilir.
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c) Öğrenciler sınavlara saptanan gün ve saatte girmek zorundadır. Öğrenciler girme-
dikleri sınavdan sıfır (0) notu (GR) alır.

ç) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunduğu saptanan öğrenciye sıfır
(0) notu (FF) verilir ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi
MADDE 32 – (1) Öğrencinin genel görünüşü ve giyinişi, tıp fakültesi ile hekimlik mes-

leğinin özel şartlarına uygun olmalıdır.
Değişim ve staj programları
MADDE 33 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu ara-

sında yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir.
(2)  Öğrenci değişim ve staj programları çerçevesinde öğrenciler, toplamda iki eğitim-

öğretim yılı kadar, staj veya ders denkliğinin olduğu belirlenen üniversitelere gönderilebilir.
(3) Değişim ve staj programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders seçimi,

denklik ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili kurullar tarafından yapılır.
(4) Öğrenci değişim ve staj programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yü-

rütülür.
(5)  Değişim ve staj programları çerçevesinde öğrencilerin ilgili üniversitelerden aldık-

ları ders notları, olduğu gibi not durum belgesine işlenir.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 34 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt sıra-

sında bildirdiği adrese taahhütlü olarak gönderilmek veya Fakültede ilan edilmek suretiyle ya-
pılır. Ayrıca öğrencinin Dekanlığa yazılı olarak bildirmiş olduğu e-posta adresine veya cep te-
lefonlarına mesaj yoluyla da bildirim yapılabilir.

(2) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu
Öğrenci İşleri Bürosuna bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yan-
lışlık olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi
halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin
MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri hakkında, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü

maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Sakarya Üniversitesi

Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya

Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim ve Ölçme-Değerlendirme Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ASANSÖR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/17)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, asansör sektörü ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda

teknik komitenin oluşturulması, görevlendirilmesi ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını
belirler.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, asansör sektörü ile ilgili mevzuat ve sektörel konulardaki

sorunların çözümü amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden
Asansör Teknik Komitesinin oluşturulmasını, görevlendirilmesini ve bu komitenin çalışma
usul ve esaslarını kapsar.

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

Uygulanmasına Dair Kanuna,
b) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,
c) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği

(95/16/AT)’ne,
ç) 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve

İşletme Yönetmeliğine,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ASTEK: Asansör teknik komitesini,
b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Asansör Teknik Komitesinin
Görevleri ve Asansör Teknik Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları

Asansör teknik komitesinin oluşumu
MADDE 5 – (1) ASTEK, aşağıdaki üyelerden oluşur.
a) Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
b) Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye,
c) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
ç) Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye,
d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsilen bir üye,
e) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen bir üye,
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f) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünü
temsilen bir üye,

g) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye,
ğ) Toplu Konut İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye,
h) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını

temsilen bir üye,
ı) TMMOB Makine Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,
i) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,
j) TMMOB Mimarlar Odasını temsilen bir üye,
k) Türkiye Belediyeler Birliğini temsilen bir üye,
l) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince belirlenecek odaların ilgili meslek komitelerini

temsilen iki üye,
m) Asansör sektör derneklerini temsilen dört üye,
n) Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’ni temsilen bir üye,
o) Makina İmalatçıları Birliği’ni temsilen bir üye.
(2) ASTEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine iki yıl için ilgili kamu kurum ve kuruluş-

ları ile özel sektör dernekleri/birlikleri tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.
(3) ASTEK üyesinin görev süresi içerisinde değiştirilmesi durumunda, yeni üye bilgisi

Bakanlığa bildirilir. Görev süresi sonunda, Bakanlığa ASTEK üyesine ilişkin değişiklik bildi-
rimi yapılmaması durumunda, temsilcinin komite üyeliğinin sonraki iki yıl için de devam ede-
ceği kabul edilir.

(4) Üyelerin, ASTEK toplantılarına sürekli olarak katılması esastır. Arka arkaya üç top-
lantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve Bakanlık tarafından
yeni üye bilgisi talep edilir.

Asansör teknik komitesinin görevleri
MADDE 6 – (1) ASTEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) İlgili teknik mevzuat kapsamında yer alan asansör ve ekipmanlarını imal, ithal ve/ve-

ya ihraç eden sektörün, uyum süreci ile ilgili mevcut durumunu tespit etmek,
b) İlgili teknik mevzuat uyum sürecinde ve sonrasında ilgili yönetmelikler kapsamında

yer alan sektörlerden bilgi akışını sağlamak,
c) Asansör sektörüne hizmet verecek, ülkemizde yerleşik uygunluk değerlendirme ku-

ruluşu, onaylanmış kuruluş, muayene kuruluşu ve laboratuvar ihtiyacını tespit etmek,
ç) Asansör sektörüne hizmet veren, ülkemizde yerleşik uygunluk değerlendirme kuru-

luşlarının, onaylanmış kuruluşların, muayene kuruluşlarının ve laboratuvarların faaliyetlerini
değerlendirmek, uygulamalara ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunmak,

d) Avrupa Komisyonu ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenecek
toplantılara katılım sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilci belirlemek,

e) Gelişmelere bağlı olarak ilgili Avrupa Birliği mevzuatında oluşacak değişiklikleri
takip ederek, yapılacak uyum çalışmalarında taslak yönetmelikler hakkında görüş ve önerilerde
bulunmak,

f) Gerekli hallerde, teknik düzeydeki çalışmaları gerçekleştirmek üzere çalışma grup-
larının kurulmasına karar vermek ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

g) Asansör ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve karşılaşılan sorunları tespit etmek,
çözüm konusunda önerilerde bulunmak,
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ğ) Asansör sektörünün geleceğine dair stratejilerin belirlenmesine ilişkin olarak görüş
ve önerilerde bulunmak,

h) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin çalışmaları değerlendirmek, etkin
piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için görüş ve öneriler sunmak.

Asansör teknik komitesinin çalışma usul ve esasları
MADDE 7 – (1) Asansör Teknik Komitesinin çalışma usul ve esasları aşağıda belirtil-

miştir.
a) ASTEK, toplantı gündemini içeren Bakanlık davet yazısı neticesinde, üye tam sayı-

sının en az 1/2'si ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır,
b) ASTEK başkanlığı, Bakanlık Sanayi Genel Müdürü ya da onun yetkilendireceği Sa-

nayi Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından yapılır,
c) ASTEK’in sekreterlik hizmetleri, Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yü-

rütülür,
ç) Toplantılar, Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğünün uygun göreceği tarihlerde veya

özel gereksinimler uyarınca gerçekleştirilir,
d) Toplantı gündemi Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. ASTEK

üyeleri, bir sonraki toplantıya ilişkin olarak gündem maddesi taleplerini sözlü olarak komite
başkanına veya yazılı olarak sekreterlik hizmetini veren Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğüne
iletir,

e) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği Bakanlık Sa-
nayi Genel Müdürlüğü tarafından bir sonraki toplantı daveti ile birlikte ASTEK üyelerine gön-
derilir,

f) Her toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası,
ASTEK üyelerince imzalanır, ancak acil hallerde karar defteri toplantı sonrası imzalanabilir,

g) ASTEK tarafından gerek görülmesi durumunda, konu ile ilgisi bulunan diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri, toplantılara gözlemci statüsü ile davet edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Asansör teknik komitesi kararlarının değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) ASTEK tarafından alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup, bu kararlar

Bakanlık tarafından değerlendirilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9 – (1) 1/9/2009 tarihli ve 27336 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asansör

Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM: 2009/13) yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Atıflar
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılan Asansör Teknik

Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM: 2009/13)’ine yapılan atıflar, bu Teb-
liğe yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/8/2010 tarihli ve 27679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve
tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıy-
metleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütüle-
cek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret
Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın
gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen
kıymet Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına
esas teşkil etmez.”

“(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın
ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fa-
tura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçer-
lilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi
gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi dü-
zenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunması halinde tamamı kullanılmış veya geçerlilik
süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim
belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili
belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi du-
rumunda gözetim belgesi düzenlenmez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ek I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET

MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin ek-II’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

“Ek-2

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi it-

halatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgelerin birer foto-
kopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgi-
lisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin
sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası baş-
vuru formunda belirtilir.)

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti (iki nüsha).
(Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak göste-
rilir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim ba-
zında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre dü-
zenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.)”
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/13)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen

eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanla-
rının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim
uygulamasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük be-
yannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük
beyannamesine eklenir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife pozisyonundan brüt 50
kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın gö-
zetim uygulamasından muaftır.

Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alı-

nabilmesi için ek-1’de yer alan Gözetim Belgesi başvuru formunun usulüne uygun bir şekilde
doldurulması ve ek-2’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne
iletilmesi gereklidir.

İnceleme
MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirtilen belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne ile-

tilmesini müteakip yapılan inceleme sonucu İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli gö-
rülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım
MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahi-

binin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya
eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen
kıymet Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına
esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet
veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha
az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın
ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fa-
tura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçer-
lilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde  İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi
gereklidir. Her halükarda; başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi dü-
zenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik sü-
resi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim
belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili
belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi du-
rumunda gözetim belgesi düzenlenmez.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 359)

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak

Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan

“orman vasfıyla tapuda Hazine adına tescil edilen ve daha sonra Hazine adına orman sınırları

dışına çıkarılan veya doğrudan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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2013 EKİM GÜNSÜZLERİ                   KILIÇ 
1200-15 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

5 Kasım 2013 

SALI 
Sayı : 28812 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 43. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2011/209 

Karar No : 2012/664 

Mahkememizin 06/09/2012 tarih, 2011/209 Esas, 2012/664 Karar sayılı kararı ile 

Hırsızlık suçundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 141/1, 35, 53/1, 63 maddeleri uyarınca 3 ay 

hapis cezası ile cezalandırılmasına ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231 maddesi uyarınca 

hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşulları oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına, sanığın 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına, sanığın şahsi ve sosyal 

durumu göz önüne alınarak sanık hakkında takdiren denetimli serbestlik tetbiri uygulanmasına yer 

olmadığına, sanığın denetim süresi içerisinde kasten suç işlememesi halinde açıklanması geri 

bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilmesine, sanığın denetim 

süresi içerisinde kasten suç işlemesi halinde açıklanması geriye bırakılan hükmün açıklanmasına 

(sanığa ihtar edilmesine) dair karar verilen Alex ve Kekela kızı, 13/03/1954 Gürcistan doğumlu. 

Gürcistan Vatandaşı olan sanık KETEVAN BIRKADZE bildirdiği adresinin yetersiz oluşu 

nedeniyle bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen de ulaşılamadığı anlaşılmakla; 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 

İlan olunur. 8707 

—— • —— 
Antalya 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2007/131 

Karar No : 2010/907 

Transit rejimi kurallarına aykırılık (mülga) suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve 

karar numarası yazılı 27/10/2010 tarihli ilamı ile 4/a-2 maddesi gereğince 26670 TL ADLİ PARA 

cezası ile cezalandırılan Mihail ve Tamara kızı, 1961 doğumlu, halen Kiev Ukrayna nüfusuna 

kayıtlı TETİANA SAMON PERES tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 8709 
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3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

ESAS NO : 2013/199 

KARAR NO : 2013/141 

Firar suçundan sanık Mustafa ve Fatma oğ.1991 D.lu, Manisa, Kula, Ayazören Ky. Nfs. 

Kyt.lı Mehmet YILMAZ hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 05.04.2013 gün ve 

2013/199-141 esas ve Karar sayılı kararıyla; 

"Sanık Mehmet YILMAZ'ın, 15.09.2012-23.09.2012 tarihleri arasında "Firar" suçunu 

işlediği dosyadaki delillerle sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.'nun 66/1-a maddesi 

uyarınca ve alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirir bir sebep görülmediğinden takdiren alt sınırdan 

BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın altı haftalık yasal süre içerisinde kendiliğinden dönerek birliğine katıldığı 

anlaşıldığından As. CK'nun 73'üncü maddesi uyarınca hükmolunan cezadan 1/2 oranında indirim 

yapılarak ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden TCK'nun 

62/1 nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BEŞ AY 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 231 nci maddesi uyarınca daha önce kasıtlı bir suç işlememiş 

olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde ileride suç işlemekten 

çekineceği hususunda mahkememizce kanaat hasıl olan sanık hakkında yukarıda kurulan 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 231/7 nci fıkrası nedeniyle sanık hakkında takdir edilen hapis 

cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA, 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 231/8 inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETİM SÜRESİ 

belirlenmesine, sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir 

yükümlülük belirlemeden GEÇİRİLMESİNE, 

5271 sayılı C.M.K.'nun 231/10 ncu fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülere uygun davranıldığı 

takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar 

verileceğinin sanığa BİLDİRİLMESİNE, 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 231/11 inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde 

kasıtlı bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa 

BİLDİRİLMESİNE " kararı verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı 

gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İlanen 

Tebliğ olunur. 8430 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AF-GA1.3 PAKET 2 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE  

MAL ALIMI SONUÇ İLANI 

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE 

İhale Paketi Numarası : AF-GA1.3 PAKET 2 

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : “Hasdal Komuta Kontrol Merkezi için Uzaktan Kontrol 

ve Alarm İzleme Sistemi Alımı”  

Projenin Kapsamı : “Hasdal Komuta Kontrol Merkezi için Uzaktan Kontrol 

ve Alarm İzleme Sistemi Alımı”  

Projenin Süresi  : 60 Gün 

Sözleşme İmza Tarihi  : 01 Ağustos 2013 

 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi 

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç 

Nihai Teklif Fiyatı KDV 

Hariç 

Novatel Haberleşme Çözümleri 

A.Ş. 
141.771,91 EURO 141.771,91 EURO 

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 

Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç 

Değerlendirmeye Alınan 

Teklif Fiyatı KDV Hariç 

Novatel Haberleşme Çözümleri 

A.Ş. 
141.771,91 EURO 141.771,91 EURO 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç Reddedilme Nedenleri 

- - - 

 8937/1-1 

—— • —— 
İHALE İPTAL İLANI 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

01 Kasım 2013 tarih ve 28808 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen DHMİ Çorlu 

Havaalanında THK’na tahsisli alana apron yaptırılması için 20 Kasım 2013 Çarşamba günü saat: 

14.30’da yapılacak olan ihale iptal edilmiştir. 8938/1-1 

—— • —— 
TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Şeker ambarı istifleme ve tahmil tahliye hizmeti, açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası :2013/157946 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre 

Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67 
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2 - İhale konusu Hizmetin 

a) Adı : Fabrikamız Şeker ambarı istifleme ve tahmil tahliye 

hizmeti 

b) Niteliği ve miktarı : 100.000 ton, 50 kg'lık torbalardaki kristal şekerin istiflenmesi 

ve tahmil tahliyesi ile diğer ambar işleridir. 

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri: Burdur Şeker Fabrikası içerisinde bulunan ambarlar 

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini: 

a) İhale dokümanının görüleceği yer: Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil): TL 100,00 

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati 

a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği 

b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son teklif verme) tarihi : 18/11/2013 Pazartesi günü 

d) İhale (son teklif verme) saati : Saat 14.30 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 8946/1-1 

—— • —— 
TLM 16 V 185 TİPİ DİZEL MOTORLARIN REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 

10 ADET KOMPLE KRANK MİLİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/157765 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 10 ADET KOMPLE KRANK MİLİ 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 28.11.2013 günü ve saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8952/1-1 

—— • —— 
ERTELEME İLANI 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 

14/10.2013 tarihli 28795 sayılı Resmi Gazete ilanen duyurulan “Polatlı-Konya YHT 

hattının elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemlerine ait yedek malzemesinin 

Teknik Şartnameye Göre Alımı” ihalesi, katılımın ve rekabetin artmasını sağlama amacıyla 

12/11/2013 olan ihale tarihi aynı yer ve saate olmak üzere 28/11/2013 tarihine ertelenmiştir. 

Tüm istekli ve istekli olabileceklere duyurulur. 8972/1-1 
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ENERJİ NAKİL HATTI VE ANTEN KULESİ SATILACAKTIR 
TRT Genel Müdürlüğünden: 
Ankara-Ayaş/Ortabereket Verici İstasyonu, Çorum-Kargı/Maksutlu Verici İstasyonu, 

Nevşehir-Ürgüp/Şahinefendi Verici İstasyonu enerji nakil hatları ile Konya-Cihanbeyli/İnsuyu 
Verici İstasyonu enerji nakil hattı ve Anten kulesi İlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü ile 
satılacaktır. 

1 - İdarenin: 
a) Adresi : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı    

C Blok Kat: 3 No: 306   06109 Oran/ANKARA 
b) Telefon numarası : 0 312 463 4217 
c) Faks numarası : 0 312 463 4232 
2 - İhalenin: 
a) Yapılacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

İhale Komisyonu Toplantı Odası C Blok Kat: 3   06109 
Oran Sitesi Çankaya ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 25.11.2013 günü saat 14.00 
3 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler:  
3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gereklidir. 
a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numarasının yer aldığı kimlik, tüzel kişi olması 

halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
c) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname. 

e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
f) Her sayfası isteklice imzalanmış ihale dokümanı. 
4 - Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler katılabilir. 
5 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt işletmeci olarak, kendileri veya 

başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. 
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi 
ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü 
bulunanlar, 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, 
c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,  
6 - Satışa konu enerji nakil hatları ve anten kulesi belirtilen il ve ilçelerde görülebilir. 
7 - İhale dokümanı TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin 

Müdürlüğü C Blok Kat: 3 No: 306   06109 Oran ANKARA adresinde görülebilir ve KDV dahil 
30,00.- TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı posta ile gönderilmez.  

8 - Teklifler, en geç 25.11.2013 günü, saat 14.00’e kadar TRT Genel Müdürlüğü Genel 
Sekreterlik Gelen Evrak ve İç Dağıtım Servisi Oran-ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen 
teklifler dikkate alınmaz. 

11 - Kurumumuz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp, ihale TRT Satış ve Kiralama 
İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz gerekli gördüğü veya 
ihalenin yapılmasına engel olan hususların tespit edildiği hallerde ihale tarihini herhangi bir sebep 
göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve teçhizat ve 
malzemenin satışından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 

 8856/2-2 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Iğdır İl Özel İdaresinden: 

Mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine ait Merkez Karaağaç Mahallesi Kabristan Mevkiinde 

bulunan aşağıda mevkisi, paftası, adası, parsel ve alanı belirtilen 

 

İli İlçesi Mevkii Pafta Ada Parsel Alan m2 

Iğdır Merkez Kabristan 27.28 131 23 17650 m2 

 

17650 m2 taşınmaz satışının yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. 

maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 

İhale 26.11.2013 Salı günü saat 11.00'da Iğdır İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı 

Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır. 

Satışı yapılacak taşınmazın muhammen bedeli 2.118.000,00 TL olup, geçici teminat 

muhammen bedelin %3'ü oranında 63.540,00 TL alınacaktır. 

İhaleye iştirak edecek olanların; 

1 - 2886 S.K.nun 37. maddesine göre hazırlanmış olan Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

2 - İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına muhammen bedelin %3'ü oranında 

usulüne uygun alınmış geçici teminatı, 

3 - Kanuni ikametgah belgesini 

Gerçek kişiler için kanuni ikametgah belgesi, tüzel kişiler için son adresinin bulunduğunu 

kanıtlar belge (Ticaret Sicil Gazetesi vs.) nin aslı veya noter tasdikli suretini) 

4 - Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

5 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 

6 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesini, 

7 - Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde 

alınmış belgeyi, 

8 - Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden 

önceki 3 ay içinde alınmış belgeyi, 

9 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar Iğdır il özel idaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 

10 - 26/11/2013 Salı günü saat: 11.00'a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale 

Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdare Genel Sekreterliği İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığı verilecektir. 

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

12 - Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

İlan olunur. 8870/1-1 
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MUHTELİF HURDA MALZEMELERİN SATIŞI YAPILACAKTIR 

Kars İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Ortakapı Mahallesi Eski Erzurum Şosesi 

üzerindeki Süt Fabrikası ve lojmanlarında bulunan ve Satışı yapılacak olan Hurda Demir 1550 

Ton, Hurda Bakır 5 Ton, Hurda Alüminyum 12 Ton, Hurda Makineler 20 Ton, Hurda Krom 185 

Ton, Hurda Sac 50 ton, Hurda Kereste 50m3; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca satışı 

yapılacaktır. 

2 - Satışı yapılacak olan malzemelerin muhammen bedeli 1.081.500,00 TL olup işin 

geçici teminatı 32.445,00 TL’dir 

3 - Hurda malzemelerin ihalesi 19/11/2013 Salı günü saat 14:00 de Encümen Toplantı 

salonunun da Encümen huzurunda yapılacaktır. 

4 - İstekli Hurda malzemelerin tartı, yükleme, taşıma masraflarını kendisi karşılayacaktır. 

Bu nedenle idareden hiçbir talepte bulunamaz. 

a) İhale ve taahhüdünü tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlar 

yükleniciye aittir. 

b) Gayri faal olan iş makinelerinin özellikleri ve durumunu tespiti yerinde kontrol 

edilebilir. 

c) Hurdalar için: Tespit edilen ağırlık miktarı yaklaşık olup artırımı veya azalımı toplam 

fiyata yansıtılacaktır. Hurdayı satın alan fazlalık hurda çıkması durumunda hurdaları almak 

zorundadır. Malzemenin eksik çıkması halinde yatırılan para iade edilecek, fazla çıkması halinde 

ise fazla çıkan hurdanın bedeli aynı fiyattan yatırılacaktır. Hurdaların alınmasında kalite 

gözetilmez. 

5 - İhaleye katılacakların aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorundadır; 

6 - 1.1. Gerçek kişi olması halinde; 

a) Kanuni ikametgâh adresi göstermesi 

b) İmza sirküleri (Noter Tasdikli) 

c) Vekâleten girecekler için vekâletname (Noter Tasdikli) 

d) Vukuatlı nüfus kaydı 

e) Tebligat adres beyanı 

1.2. Şirket olarak katılacaklar için; 

1) Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter onaylı) 

2) Ticaret odası sicil kaydı 

3) İmza sirküleri (Noter Tasdikli) 

4) Vekâleten girecekler için vekâletname (Noter Tasdikli) 

5) Kanuni ikametgâh adresi göstermesi 

6) Tebligat adres beyanı 

g) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi 

h) Geçici teminat makbuzu. 

i) Şartname alındı makbuzu. 

1.3. İhaleye Katılamayacak Olanlar 

2886 sayılı kanunun değişik 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihaleyi yapılmış ise, ihale 

bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. 

7 - Hurda malzemelerin söküm işi yükleniciye ait olup, her türlü makine donanım araç ve 

gereç ile ekipmanları temin hususu idari Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır. 
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8 - İş ve İş güvenliği ile ilgili her türlü emniyet tedbirleri işe başlanmadan alınacaktır. İş 

kazası ile ilgili her türlü olumsuzluktan doğabilecek sorumluluk ve tazminat yükleniciye aittir. 

9 - Sökülen her çeşit malzemeler (gerek metal, gerekse ahşap) ilgili sözleşme yapılacak 

yükleniciye iş yeri teslim tutanağı ile teslim edildiği tarihten itibaren müçbir sebepler dışında en 

geç 60(altmış) gün teknik şartnamede belirtilen tüm iş ve işlemler tamamlanmış olarak idareye 

teslim edilecektir. 

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf ile yapılan başvurular postada 

meydana gelecek vaki gecikmeler kabul edilmez. Hurda malzemelerin sökümü ve satışı ile ilgili 

hazırlanan teknik şartname her gün mesai saatleri dâhilinde İl Özel İdaresi Encümen 

Müdürlüğünde görülebilir. 

11 - İhaleye katılacak olan kişi veya firmalar bu iş ile ilgili hazırlanan teknik şartnameyi 

okudum ihaleye katılmayı kabul ediyorum şerhini koymak zorundadır. 

12 - Son müracaat tarihi 19/11/2013 ihale saatine kadardır. 

İlan olunur. 8958/2-1 

—— • —— 

KULPLU KOVA VE POLİPROPİLEN DIŞ AMBALAJ KUTUSU SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğü ihtiyacı için 4000 adet 42 litrelik (25 Kg. kapasiteli) kulplu kova ve kapağı+montaj 

çemberi ile 4000 adet 42 litrelik kovaların dış ambalajında kullanılacak copolymer polipropilen 

dış ambalaj kutusu kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 

100,-TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun 0272 612 5667 

numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 

0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 08.11.2013 Cuma günü Saat 14.00 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 8883/1-1 

—— • —— 

ALÜMİNYUM DOĞRAMA, SİNEKLİK VE MENFEZ YAPTIRILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamızda yaptırılması istenen, Alüminyum Doğrama, Sineklik, Cam ve Menfez 

Tamiratları, Eksik Doğrama ve Sineklikler, teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Yaptırılacak işler, Fabrikamız adresinde görülebilir. Ayrıca söz konusu işlerle ilgili 

ekli liste Satın Alma Şefliğinden temin edilebilir.  

3 - Teklifler en geç 13.11.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

   Tel : 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 - 74 8919/1-1 
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BELEDİYEMİZE AİT ARSA SATILACAKTIR 

Gelibolu Belediye Başkanlığından: 

Belediyemiz sınırları içinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen parsel, 2886 

Sayılı Yasa'nın 35/ a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 

 

Mahalle Mevkii Ada Parsel Yüzölçümü 

Tahmini 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

İhale 

Saati 

Yazıcızade 

Mah. 

Sarmaşıklı 

mevkii 
540 3 1.019,94 m2 469.172,40-TL 14.076,00-TL 15.00 

 

İHALE GÜNÜ ve SAATİ 

- İhale günü : 15/11/2013 Cuma günü Saat: 15:00’de 

- İhalenin yeri : Gelibolu Belediyesi Encümen Salonu 

İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR 

A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 

C) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, 

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair Belge (Türkiye'de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgesinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir. 

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.( Noterden onaylı ortaklık 

belgesi ) 

D) İmza sirküleri vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir. 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

E) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) 

gerekir. 

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde 2886 sayılı yasaya uygun ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale 

sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

G) Bu işe ait Şartname Belediyemiz Web sitesi(www.gelibolu.bel.tr.)adresinden ve ya her 

gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. 

Duyurulur. 8776/1-1 
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BELEDİYEMİZE AİT ARSA SATILACAKTIR 

Gelibolu Belediye Başkanlığından: 

Belediyemiz sınırları içinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen parsel, 2886 

Sayılı Yasa'nın 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 

 

Mahalle Mevkii Ada Parsel Yüzölçümü 

Tahmini 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

İhale 

Saati 

Hocahamza 

Mah. 

Hamzakoy 

Civarı 

Mevkii 

271 3 4.724,26 m
2
 4.383.105,87 TL 131.500,00 TL 15.30 

 

İHALE GÜNÜ ve SAATİ 

- İhale günü : 15/11/2013 Cuma günü Saat: 15:30’da 

- İhalenin yeri : Gelibolu Belediyesi Encümen Salonu 

İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR 

A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 

C) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, 

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından veya İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair Belge (Türkiye'de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgesinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir. 

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.( Noterden onaylı ortaklık 

belgesi ) 

D) İmza sirküleri vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir. 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

E) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) 

gerekir. 

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde 2886 sayılı yasaya uygun ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale 

sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

G) Bu işe ait Şartname Belediyemiz Web sitesi (www.gelibolu.bel.tr.)adresinden veya her 

gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. 

Duyurulur. 8777/1-1 
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LED LCD EKRAN, EKRANLARIN DOKUNMATİK YAPISI, ENDÜSTRİYEL BİLGİSAYAR 

VE UZAKTAN GÖRÜNTÜ AKTARMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire 

Başkanlığı ihtiyacı olan, Led Lcd ekran, ekranların dokunmatik altyapısı, endüstriyel bilgisayar 

ve uzaktan görüntü aktarma cihazı, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

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

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ve istenilen marka ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13/11/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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FELAKET KURTARMA MERKEZİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ PROJESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ihtiyacı olan, 

Felaket Kurtarma merkezi Kurulumu ve İş Sürekliliği Projesi, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine ve istenilen markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ve istenilen marka ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/11/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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CİSCO MARKA AĞ CİHAZLARI VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ihtiyacı 

Cisco Marka Ağ cihazları ve kesintisiz güç kaynakları, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

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

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 12/11/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 

ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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290 TON I. HAMUR BOBİN KÂĞIT SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2014 yılı 8.Sınıf Merkezi Sistem Sınav Uygulamasında 

kullanılmak 290 ton, 60 gr., I. Hamur bobin kağıdı (40-41 cm) kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamelerine uygun olarak, ticari şartnamemiz ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler 

dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

MALZEMENİN GRUBU MİKTARI 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

I. Hamur bobin kağıt 290 ton Teknik Şartname 14.11.2013 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14.11.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 

araştırması yaptırılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli geçici teminat verilecektir. 

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

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

 8931/1-1 



5 Kasım 2013 – Sayı : 28812 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DİZÜSTÜ VE MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay 

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar dizüstü ve masaüstü 

bilgisayar teknik şartnamesine kuruluşça istenilen DELL, HP veya LENOVO markalarından 

birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, istenilen markaları, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19/11/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen muhtelif cins ve miktar dizüstü 

ve masaüstü bilgisayar teknik şartnamesine kuruluşça istenilen DELL, HP veya LENOVO 

markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Aydın Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü adına Adnan Menderes Üniversitesi 

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen muhtelif cins 

ve miktar tıbbi cihaz, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

AYDIN VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ADINA ADNAN MENDERES 

ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ İHTİYACI 

TIBBİ CİHAZ ALIMI MALZEME LİSTESİ 

SIRA 

NO MALZEMENİN CİNSİ 

ÖLÇÜ 

BİRİMİ MİKTAR 

İHALE 

EVRAK 

BEDELİ 

GÖZ CİHAZLARI 

1 DİJİTAL FUNDUS CİHAZI ADET 1 100.-TL 

2 OTOREFKERATOMETRE ADET 1 50.-TL 

3 ND YAG LASER CİHAZI ADET 1 70.-TL 

4 GÖZ AMELİYAT MİKROSKOBU ADET 1 100.-TL 

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÇİFT DEDEKTÖRLÜ DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI 

1 
ÇİFT DEDEKTÖRLÜ DİJİTAL RÖNTGEN 

CİHAZI 
ADET 1 130.-TL 

DERMATOLOJİ CİHAZLARI 

1 ND-YAG LASER CİHAZI ADET 1 100.-TL 

2 ER-YAG LASER CİHAZI ADET 1 100.-TL 

NÖROLOJİ CİHAZLARI 

1 EEG POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI ADET 1 100.-TL 

2 UZUN SÜRELİ EEG CİHAZI ADET 1 100.-TL 

3 POLİGRAF CİHAZI ADET 2 70.-TL 

4 POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI ADET 1 70.-TL 

5 
TAŞINABİLİR POLİSOMNOGRAFİ 

CİHAZI 
ADET 2 70.-TL 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis 

veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

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

3 - Teklifler, 20/11/2012 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. 
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4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dökümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 

verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8933/1-1 

————— 
BİLGİSAYAR VE YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Ofisimizce, İller Bankası Anonim Şirketi ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar bilgisayar 

ve yazıcı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

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

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11.11.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına 

Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 

alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları 

gerekmektedir. 

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: 

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN: 

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe 

(Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, 

öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 

takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.  

SON BAŞVURU TARİHİ: 

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür. 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der 
 

Gıda Mühendisliği  Yrd. Doç. 1 1   

 

TIP FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der 
 

Su Altı Hekimliği ve 

Hiperbarik Tıp 
Yrd. Doç. 1 2   

 

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM  FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der 
 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık 
Yrd. Doç. 1 1 

İnsani değerler yönelimli 

psiko eğitim programının 

problemli internet kullanımı 

ve zorbalık üzerinde etkisi 

konusunda çalışmış olmak.  

  
   

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der 
 

Periodontoloji Yrd. Doç. 1 1   

 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Anabilim Sanat Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der 
 

Anayasa Hukuku Yrd. Doç. 1 5 
Anayasa Hukuku alanında 

doktora yapmış olmak. 

Medeni Hukuk Yrd. Doç. 1 5   
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı  Kadro Unvanı Adedi Der 
 

Yönetim Bilişim Sistemleri Böl. Yrd. Doç. 1 3 

Belgelendirmek kaydıyla 
kurumsal ağlarda, ağ ve 
sistem güvenliği alanında 
çalışmış olmak 

İktisat Politikası Yrd. Doç. 1 3   

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yrd. Doç. 1 3   

 
VETERİNER FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı  Kadro Unvanı Adedi Der 
 

Patoloji Yrd. Doç. 1 1   

 
DEVLET KONSERVATUARI 

  Yrd. Doç. 1 2 
Müzikoloji alanında çalışmış 
olmak. 
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Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri 
gereğince Profesör alınacaktır. Adayların Rektörlüğe başvurmaları, www.cumhuriyet.edu.tr. 
(Yönergeler) web sitesinde mevcut başvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER: 
Profesörlük için; Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası. 
 

BİRİMİ ANABİLİM DALI ÜNVANI ADET AÇIKLAMA 

Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama Profesör 1  

İktisadi ve İdari Bil. Fak. Sayısal Yöntemler Profesör 1  

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Profesör 1  

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Profesör 1  

Fen Fakültesi Topoloji Profesör 1  

Fen Fakültesi Cebir ve Sayılar Teorisi Profesör 1  

Eczacılık Fakültesi Biyokimya Profesör 1  

İlahiyat Fakültesi Tefsir Profesör 1  

 8927/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI:  Ses Sağlık Eğitim ve Spor Vakfı (Ses Vakfı) 
VAKFEDENLER: Mehmet Bülent Nuri Bektur, Atila Yılmaz Dölarslan, Emin Özmen, 

Ufuk Tevfik Kekeç. 
VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO'SU: İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/09/2013 tarih ve E. 2013/345 K. 2013/499 
sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Sağlık, eğitim ve spor alanında çalışmalar yaparak bireyin ve 
toplumun maddi, manevi, kültürel, düşüncel ve bedensel yönden gelişmesine katkıda 
bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmışbin Türk Lirası) nakit 
YÖNETİM KURULU: 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan mal varlığı mütevelli heyetçe belirlenecek başka bir vakfa devredilir. Bu 
konuda bir karar alınamazsa mahkemece belirlenir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8935/1-1 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca İhalelerden yasaklama kararı alan 24.04.2013 

tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasaklama kararı formunun 7 nci bölümü 

aşağıda şekilde düzeltilmiştir. 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 201334268 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ulusal Gıda Referans Laboratuvar 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 70 

P.K. 43 Yenimahalle/Ankara 
Tel-Faks 0 312 327 41 16 - 0 312 327 41 56 

Posta Kodu  E-Mail ugrl@ugrl.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Furkan Güvenlik Limited Şirketi  

Adresi 
Şemsettin Günaltay Cad. 132/5 

Çankaya-Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

3880601864  

(Cumhuriyet Vergi Dairesi) 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 254666/64/785  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/96456 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Diyarbakır İli Kamu Hastaneleri 

Birliği Genel Sekreterliği  

İl/İlçe Diyarbakır/Kayapınar 

Adresi 

Elazığ Yolu 10. Km. Üçkuyular 

Mevki Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Binası 

Tel-Faks 412 228 00 60-258 00 52 

Posta Kodu 21070 E-Mail mali.isler@dkhb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Yakup Yeşil - Yeşiller Grup  

Adresi 

Koop. Mah. Kurtismail Paşa 2. Sok. 

Babaoğlu Apt. No: 4/15 

Yenişehir/Diyarbakır 

 

T.C. Kimlik No. 41551081544  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Gökalp V.D./950 023 6568  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 

(Diyarbakır Şubesi) 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Oda Sicil No: 69775  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/116451 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Bitlis Tatvan Devlet Hastaneleri 

Baştabipliği  

İl/İlçe Bitlis/Tatvan 

Adresi Ahlat Yolu No: 1 Tel-Faks 434 827 63 23-827 76 99 

Posta Kodu 13200 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Asım Tunç - Tunç Medikal  

Adresi 

Bitlis Devlet Hastanesi Karşısı 

Beşminare Apt. No: 1 Bitlis 

 

T.C. Kimlik No. 16690665740  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

(Bitlis Bakkallar ve Bayiler Esnaf 

Odası) 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Esnaf Sicil No: 13/12475  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Orman ve Su İşleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati

YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
2013/5544 Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzmanlığı Yönetmeliği
— Tozla Mücadele Yönetmeliği
— Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
— Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik
— Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği
— Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair

Tebliğ (SGM: 2013/17)
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/13)
— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Sıra No: 359)

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


