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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

2000 TARİHLİ TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE KİRLENME 
OLAYLARINA KARŞI HAZIRLIKLI OLMA, MÜDAHALE VE 

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6401 Kabul Tarihi: 17/1/2013

MADDE 1 – (1) “2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına
Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolü”ne katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/1/2013
—— • ——

1974 DENİZDE CAN EMNİYETİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN 
1978 PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6402 Kabul Tarihi: 17/1/2013

MADDE 1 – (1) 17 Şubat 1978 tarihinde kabul edilen “1974 Denizde Can Emniyeti
Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolü”ne katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Söz konusu Protokol’ün teknik eklerine ilişkin değişiklikleri onayla-
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/1/2013

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

31 Ocak 2013
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EMNİYETLİ KONTEYNERLER HAKKINDA ULUSLARARASI 
SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6403 Kabul Tarihi: 17/1/2013

MADDE 1 – (1) “Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme”ye katıl-
mamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Sözleşme’nin teknik hükümler içeren eklerine ilişkin değişiklikleri
onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/1/2013
—— • ——

1978 GEMİADAMLARININ EĞİTİM, BELGELENDİRİLME VE VARDİYA 
STANDARTLARI HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE 
İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN KABULÜ HAKKINDA KARARA 

KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA 
DAİR KANUN

Kanun No. 6404 Kabul Tarihi: 17/1/2013

MADDE 1 – (1) 22 Mayıs 1991 tarihinde kabul edilen “1978 Gemiadamlarının Eğitim,
Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’ye İlişkin Değişik-
liklerin Kabulü Hakkında Karar”a katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Anılan Sözleşme’nin teknik hükümler içeren eklerine ilişkin değişik-
likleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/1/2013
—— • ——

1979 DENİZDE ARAMA VE KURTARMA ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE 
İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN KABULÜNE DAİR KARARA 

KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞU 
HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6405 Kabul Tarihi: 17/1/2013

MADDE 1 – (1) 18 Mayıs 1998 tarihinde kabul edilen “1979 Denizde Arama ve Kur-
tarma Uluslararası Sözleşmesi’ne İlişkin Değişikliklerin Kabulüne Dair Karar”a katılmamız
uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Sözleşme’nin teknik hükümler içeren eklerine ilişkin değişiklikleri
onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/1/2013
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE DANİMARKA KRALLIĞI 
HÜKÜMETİ ARASINDA ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE 

İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6406 Kabul Tarihi: 17/1/2013

MADDE 1 – (1) 6 Ağustos 2008 tarihinde Kopenhag’da imzalanan “Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümeti ve Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin
Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/1/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ 
ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE 
VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA 

ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE ANLAŞMAYA İLİŞKİN 
PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6407 Kabul Tarihi: 17/1/2013

MADDE 1 – (1) 28 Nisan 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergi-
lendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve Anlaşma’ya ilişkin
“Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/1/2013
—— • ——

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6408 Kabul Tarihi: 22/1/2013

MADDE 1 – 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılması işlemleri, bu Kanuna istinaden belir-
lenen usul ve esaslar dâhilinde, kayıtlı değerler üzerinden yapılması şartıyla, 5520 sayılı Ku-
rumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan bölünme işlemi sayılır.”

MADDE 2 – 4628 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 9 – Düzenlemeye tâbi tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın alan

tüketicileri, dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından
kısmen veya tamamen koruyacak şekilde tesis edilmiş ve uygulamaya ilişkin hususları Kurum
tarafından hazırlanan tebliğ ile düzenlenmiş fiyat eşitleme mekanizması 31/12/2015 tarihine
kadar uygulanır. Tüm kamu ve özel dağıtım şirketleri ile 3 üncü maddenin birinci fıkrasının
(c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca kurulan perakende satış şirketleri fiyat eşitleme
mekanizması içerisinde yer alır.
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31/12/2015 tarihine kadar ulusal tarife uygulamasının gerekleri esas alınır ve ulusal ta-
rifede çapraz sübvansiyon uygulanır. Ulusal tarife Kurumca hazırlanır ve Kurul onayıyla yü-
rürlüğe girer.

31/12/2015 tarihine kadar tüm hesaplar ilgili mevzuata göre ayrıştırılarak tutulur.
Bu madde kapsamındaki sürelerin beş yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
MADDE 3 – 4628 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ben-

dinde yer alan “31/12/2012” ibaresi “31/12/2015” olarak değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“Bu bent kapsamındaki sürenin beş yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
MADDE 4 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 5 inci

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2012” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Kanun 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/1/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE SLOVAKYA CUMHURİYETİ ARASINDA

YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA
İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6409 Kabul Tarihi: 22/1/2013

MADDE 1 – (1) 13 Ekim 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
ve Slovakya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin An-
laşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/1/2013

—— • ——
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6410 Kabul Tarihi: 22/1/2013

MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Ka-
nununun ek 116 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
bentler eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluştu-
rulan ve Rektörlüğe bağlanan Ankara Sağlık Yüksekokulundan,

e) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan
ve Rektörlüğe bağlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulundan,

f) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan
ve Rektörlüğe bağlanan Hemşirelik Yüksekokulundan,

g) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan
ve Rektörlüğe bağlanan Ankara Meslek Yüksekokulundan,
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ğ) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan
ve Rektörlüğe bağlanan Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulundan,”

MADDE 2 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
EK MADDE 148 – Ankara’da, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi adıyla yeni bir üni-

versite kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden,
b) Siyasal Bilgiler Fakültesinden,

c) Yabancı Diller Fakültesinden,

ç) Dini İlimler Fakültesinden,

d) Hukuk Fakültesinden,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

f) Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsünden,

g) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünden,

ğ) Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsünden,

h) İslam Araştırmaları Enstitüsünden,

oluşur.”

MADDE 3 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 43 – Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Tıp Fakültesi ve

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Ankara Sağlık Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yük-

sekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Meslek

Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ve bu yükseköğretim kurumlarının

öğretim elemanları ile malvarlığı Turgut Özal Üniversitesine devredilir. 2012-2013 eğitim-öğ-

retim yılında kayıt yaptıran öğrenciler dâhil bu yükseköğretim kurumlarında halen öğrenimle-

rini sürdüren öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri halinde önceden

bağlı bulundukları üniversitenin adıyla ilgili üniversite tarafından verilir.

Fatih Üniversitesinin 5/6/1996 tarihli ve 4142 sayılı Kanun ve diğer düzenlemeler uya-

rınca kazanmış olduğu bütün hak ve yetkiler saklıdır.”

MADDE 4 – 2809 sayılı Kanunun ek 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f)

bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanu-

nuna ekli (II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji

Enstitüleri” bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“106) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi”

MADDE 6 – 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Eleman-

larının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 17 – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1)

sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde

Kararnameye bağlı cetvellere Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.”

31 Ocak 2013 – Sayı : 28545                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5

Yasama Bölümü Sayfa : 5



MADDE 7 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 15 – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2)

sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cet-

vellere Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.”

MADDE 8 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/1/2013
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CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE CEZA VE GÜVENLİK
TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6411 Kabul Tarihi: 24/1/2013

MADDE 1 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202 nci
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bu madde hükümleri,” ibaresi “Birinci ve ikinci fıkra
hükümleri,” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Ayrıca sanık;
a) İddianamenin okunması,
b) Esas hakkındaki mütalaanın verilmesi,
üzerine sözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir

dilde yapabilir. Bu durumda tercüme hizmetleri, beşinci fıkra uyarınca oluşturulan listeden,
sanığın seçeceği tercüman tarafından yerine getirilir. Bu tercümanın giderleri Devlet Hazine-
since karşılanmaz. Bu imkân, yargılamanın sürüncemede bırakılması amacına yönelik olarak
kötüye kullanılamaz.

(5) Tercümanlar, il adlî yargı adalet komisyonlarınca her yıl düzenlenen listede yer alan
kişiler arasından seçilirler. Cumhuriyet savcıları ve hâkimler yalnız bulundukları il bakımından
oluşturulmuş listelerden değil, diğer illerde oluşturulmuş listelerden de tercüman seçebilirler.
Bu listelerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 2 – 5271 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun 202 nci maddesinin beşinci fıkrasında öngö-

rülen yönetmelik, Adalet Bakanlığınca bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren bir ay içinde çıkarılır. Bu yönetmelik uyarınca tercüman listeleri oluşturuluncaya
kadar bu Kanunun 202 nci maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen tercüme hizmetleri sa-
nığın kendisi tarafından getirilen tercüman tarafından yerine getirilir.”

MADDE 3 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üçer aylık” ibaresi “birer
yıllık” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Kapalı ceza infaz kurumuna girdikten sonra gebe kalanlardan koşullu salıverilme-
sine altı yıldan fazla süre kalanlar ile eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hakkında
dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişilerin cezasının dördüncü fıkrada öngörülen kıs-
mı, ceza infaz kurumlarında kendileri için düzenlenen uygun yerlerde infaz olunur.

(6) Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşulla-
rında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmaya-
cağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşin-
ceye kadar geri bırakılabilir.”

MADDE 4 – 5275 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl

veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine,
Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir.

(2) Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir.
(3) Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu

davası açılması hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur.
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(4) Birinci fıkrada belirtilen hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün
yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli
hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım
topraklarının işlenebilmesinin imkânsız hâle gelmesi veya hükümlünün hastalığının sürekli bir
tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı
geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebilir. Ancak bu ara verme iki defadan
fazla olamaz.

(5) Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir.
(6) Bu madde hükümleri;
a) Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa

karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar,
b) Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler,
c) Disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar, 
hakkında uygulanmaz.”
MADDE 5 – 5275 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıldan fazla hapis

cezasının infazı için doğrudan yakalama emri çıkarılır.”
“(3) Adlî para cezasından çevrilen hapsin infazında hükümlüye öncelikle çağrı kâğıdı

gönderilir.”
MADDE 6 – 5275 sayılı Kanunun 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 51 – (1) Hükümlüler, kurum içindeki veya dışındaki genel durumları, eğitim

ve iyileştirme faaliyetlerine etkin katılımları, kurum düzenine karşı tutumları ve kendilerine
verilen işlerdeki gayretleri dikkate alınarak teşvik esaslı ödüllerden yararlandırılabilirler.

(2) Bu madde hükümleri, çocuk hükümlüler için de geçerlidir.
(3) Hükümlülere verilebilecek ödüller şunlardır:
a) Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan evli hükümlüler, en geç üç ayda bir kez ol-

mak üzere, üç saatten yirmidört saate kadar eşleri ile kurum veya eklentilerinde ceza infaz ku-
rumu personelinin yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde görüştürülebilir.

b) Çocuk hükümlülere, en geç iki ayda bir kez olmak üzere, üç saatten yirmidört saate
kadar ana ve babasıyla veya vasisiyle kurum ya da eklentilerinde ceza infaz kurumu persone-
linin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi yaptırılabilir.

c) Haftalık ziyaret süresi iki saate kadar uzatılabilir.
d) Kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yaptırılabilir.
e) Üst üste kullanılmayan en fazla üç haftalık ziyaret süresi toplu olarak kullandırıla-

bilir.
f) Haftalık telefonla görüşme süresi veya sayısı iki katına kadar artırılabilir.
g) Sosyal, kültürel veya sportif etkinliklerden öncelikli veya daha uzun süreli yararlan-

maları sağlanabilir.
h) Haftalık harcama miktarı yarı oranında artırılabilir.
ı) Tek kişilik odalarda televizyon bulundurma imkânı verilebilir. 
j) Hediye verilebilir.
k) Takdir belgesi veya tavsiye mektubu verilebilir.
(4) Ödüllendirme sisteminin usul ve esasları ile bu ödüllerden yararlanmanın kapsam

ve şartları, suç türleri dikkate alınarak yönetmelikle belirlenir.”
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MADDE 7 – 5275 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cüm-
le eklenmiştir.
“Çocuk hükümlüler bakımından bu fıkranın (b) bendi uygulanmaz.”

MADDE 8 – 5275 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde,
dördüncü fıkrasında yer alan “Nakil” ibaresi “Görevli nezaretinde yapılan nakiller” şeklinde
değiştirilmiştir.

“(3) Çocuk eğitimevlerine nakiller kurum görevlisinin nezaretinde yapılır. Açık ceza
infaz kurumlarına nakiller ise kurum görevlisi olmaksızın yapılır. Bu hâlde hükümlünün, aynı
il sınırları içinde bulunan ceza infaz kurumları arasındaki nakillerde aynı gün içinde; farklı il-
lerde bulunan ceza infaz kurumları arasındaki nakillerde ise kurum amirinin kırksekiz saati
geçmeyecek şekilde belirleyeceği süre içinde, nakledildiği açık ceza infaz kurumuna giriş yap-
ması gerekir. Belirlenen sürelerde açık ceza infaz kurumuna giriş yapmayan hükümlüler hak-
kında 97 nci madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – 5275 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cüm-
le eklenmiştir.

“Çocuk hükümlüler için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla olmamak üzere belirlenir.”
MADDE 10 – 5275 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hükümlünün, izin süresi içinde gece konaklaması gerektiği takdirde, kendi evi veya (a) ben-
dinde belirtilen bir yakınının evinde, güvenli görülen başka bir yerde ya da gidilen yerde bu-
lunan kapalı ceza infaz kurumunda kalmasına, güvenlik hususu değerlendirilmek ve gerekli
güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle, gidilen yerin valisi tarafından karar verilir.”

MADDE 11 – 5275 sayılı Kanunun 95 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yılda
en çok üç kez olmak üzere her defasında” ibaresi “üç ayda bir,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – 5275 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İkinci ve üçüncü fıkraya göre izin verilen tutuklunun, izin süresi içinde gece konak-
laması gerektiği takdirde, kendi evi veya ikinci fıkrada belirtilen bir yakınının evinde, güvenli
görülen başka bir yerde ya da gidilen yerde bulunan kapalı ceza infaz kurumunda kalmasına,
güvenlik hususu değerlendirilmek ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle, gidilen yerin
valisi tarafından karar verilir.”

“(5) Dördüncü fıkra ile 94 üncü maddenin ikinci fıkrasının uygulamasına ilişkin usul
ve esaslar Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 13 – 5275 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun 105/A maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-

dinde ve ikinci fıkrasında belirtilen altı aylık süre şartı ile birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen
cezanın belirli bir süre infaz edilmesine ilişkin şart 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 14 – Bu Kanunun 6 ncı maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer mad-
deleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
30/1/2013
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            30 Ocak 2013
       69471265-305-1134

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 31 Ocak 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne
gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,
Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  30 Ocak 2013
      B.01.0.KKB.01-06-23-92

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 30/1/2013 tarihli ve 69471265-305-1134 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Ocak 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne
gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,
Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARLARI

          Adalet Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/50
           1 – Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Eğitim Dairesi Başkanı (34418)
Muharrem ÜRGÜP’ün atanması, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

30/1/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Sadullah ERGİN
                Başbakan                                         Adalet Bakanı
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          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/51
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Batman Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Erhan GÜNGÖR’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/1/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/52
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Mardin Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Mustafa PELTEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/1/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/53
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Gaziantep Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Mehmet Emin KORKMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve
76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/1/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/54
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Iğdır Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Özgür TURHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/1/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı



          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/55
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Yalova Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Hilmi UZUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/1/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/56
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kütahya Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Ömer TURAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/1/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/57
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kars Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Akın OKTAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile
2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/1/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/58
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bilecik Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Muhammet AKGÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve
76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/1/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/59
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Tekirdağ Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Resul DARAMA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/1/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/60
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İstanbul Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Önal İNALTEKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/1/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/61
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Balıkesir Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Halil Ömer YALIM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/1/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/62
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Zonguldak Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Kemal GÜMRÜKÇÜ’nün atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B
ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/1/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/63
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Ordu Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Adnan İPEKDAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/1/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/64
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Sakarya Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Kerem TOPRAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/1/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/65
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kocaeli Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Bekir YÜMNÜ’nün atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı mad-
deleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/1/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/66
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Düzce Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Ruhi ÇOKAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/1/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/67

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Samsun Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Murat YILDIRIM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı

maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/68

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Karabük Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Durmuş Ali DALDALLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71

ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

30/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Ekonomi Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/69

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Destek Hizmetleri Dairesi

Başkanlığına, Ömer Tarık GENÇOSMANOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı

maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

30/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                         Zafer ÇAĞLAYAN

                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı
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          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/70

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Maden Tetkik ve Arama

Genel Müdürlüğü Orta Anadolu III üncü (Kızılcahamam) Bölge Müdürlüğüne Bülent

KALI’nın atanması,

           657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

30/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/71

           1 – Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu

Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Besim ŞİŞMAN’ın atanması,

           233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

30/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
          Gençlik ve Spor Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/72

           1 –Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Destek Hizmetleri Dairesi

Başkanlığına Salih Evren ZENGİN’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 76 ncı maddeleri

ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

30/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                              Suat KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı
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          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/73

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kars İl Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Müdürlüğüne, Hüseyin DÜZGÜN’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı

maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

30/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

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

           Karar Sayısı : 2013/74

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Konya İl Gıda, Tarım

ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Seyfettin BAYDAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71

ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

30/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
          Maliye Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/75

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliğine

Hüseyin KARAKUM’un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

30/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK

                Başbakan                                         Maliye Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA

GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi

ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

23 üncü maddesi uyarınca Bakanlık birimlerinde çalışma gruplarının oluşturulması ile bunların

çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine dayanılarak hazır-

lanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Birim: Bakanlık hizmet birimlerini,

ç) Çalışma grubu: Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda

bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum

kuruluşları, üniversite ve yükseköğretim kurumlarından temsilciler ile özel sektör temsilcileri

ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile oluşturulan çalışma grubunu,

d) Katılımcı: Çalışma grubunda yer alan Bakanlık ve diğer bakanlıklar, kamu kurum

ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve yükseköğretim kurumla-

rından temsilciler ile özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Gruplarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma gruplarının oluşturulması

MADDE 4 – (1) İlgili birimin teklifi üzerine Bakan onayı ile çalışma grupları oluştu-

rulabilir.
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(2) Çalışma grubu oluşturulması teklifi;

a) Çalışma konusunu,

b) Çalışmanın amacını,

c) Çalışma grubunun başkanını ve katılımcılarını,

ç) Öngörülen asgari ve azami çalışma süresini,

d) Öngörülen bütçesini,

içerir.

(3) Çalışma grubu en fazla otuz kişiden oluşur.

Çalışma gruplarının çalışma usulü

MADDE 5 – (1) Bakan onayının alınmasından itibaren en geç on beş gün içinde çalış-

ma grubu katılımcılarına yazılı bildirim yapılır.

(2) Çalışma grubu, başkanın çağrısı üzerine yapılan ilk toplantısında çalışma usulü ve

takvimini belirler.

(3) Çalışma grubu toplantıları sonucunda alınan kararlar tutanağa geçirilir ve katılım-

cılar tarafından imzalanır.

Çalışma gruplarının sekretarya hizmetleri

MADDE 6 – (1) Çalışma grubunun sekretarya hizmetleri çalışma grubu kurulmasını

teklif eden birimce yürütülür.

Çalışma grubu raporu

MADDE 7 – (1) Çalışma gruplarınca hazırlanan rapor, çalışma grubunun kurulmasını

teklif eden birim tarafından değerlendirilerek Bakanlık Makamına sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler

MADDE 8 – (1) Çalışma grupları için bu Yönetmelik kapsamındaki bütün harcamalar

ilgili mevzuatlar uyarınca çalışma grubunun kurulmasını teklif eden kurum veya birim bütçe-

sinden ödenir.

Yayın hakkı

MADDE 9 – (1) Çalışma grubu raporlarının yayın hakkı Bakanlığa aittir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yü-

rütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Gü-

venliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 34 üncü

maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde geçen  “belgesi” ifadesi “belgesinin geçerliliği

askıya alınan veya” ifadesi şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Belirli süre hizmeti olanların çalışma yetkisi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği

uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanları; sektörel düzenleme kapsamında kendi meslek

dallarına uygun işlerin yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sınıflarındaki iş-

yerlerinde görevlendirilebilirler. Bu hüküm, maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yedi

yıl geçerlidir.  Bu süre içinde işyerinin tehlike sınıfına uygun belge almayan veya alamayan iş

güvenliği uzmanları için söz konusu görevlendirmeler kazanılmış hak sayılmaz.

(2) Bu madde ile yapılan düzenleme kapsamında, işyerinde yapılan asıl iş esas alınmak

üzere iş güvenliği uzmanlarının meslek dalı ile işyeri tehlike sınıfının ilgisi NACE Rev. 2 Altılı

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu madde kapsamında görev yapmak isteyenler, üç yıl içinde müracaat etme hak-

kına sahiptirler. Bu kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ve en az üç yıl süreyle ikinci

fıkrada belirlenen işyerlerinde çalıştıklarına dair en az 750 günlük prim ödeme kayıtlarını gös-

teren hizmet dökümüyle birlikte yapacakları sözleşmeleri Genel Müdürlüğe bildirirler. Bu kap-

samda görevlendirilenler bu maddenin yürürlüğü süresince haklarını kullanabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan Yıllık Değerlendirme Raporun-

daki “işçi sayısı” ifadesi “çalışan sayısı”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-9’unda yer alan İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim

Kurumları için İhtar Tablosunda 12 nci sırada yer alan “15 gün” ifadesi  “30 gün” olarak de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin ikinci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer

maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/12/2012 28512
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı
ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizmeti sunucusu olan işyerlerinde kurulacak
İSGB’lerde ilk yardım ve acil müdahale odası şartı ve EK-1’de belirtilen araç ve gereçler ile
ulaşım amaçlı araç bulundurulması zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasının birinci ve ikinci
cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dı-
şında hizmet verilebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak o illerde şube
açılması zorunludur.”
“Ancak, tapu kütüğüne mesken olarak kayıtlı binalarda yer alan bölümlerin tamamının yetkili
idarelerce işyeri olarak ruhsatlandırılmış olması şartıyla bu bölümlerde OSGB kurulabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Bakanlıkça yetkilendirilen toplum sağlığı merkezleri işyeri hekimliği ve diğer sağ-

lık personeli hizmetlerini 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları iş güvenliği uz-
manı odası hariç yerine getirmeleri durumunda sunabilirler. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini
vermek istedikleri takdirde 12 nci ve 16 ncı maddelerde belirtilen şartları yerine getirirler. Top-
lum sağlığı merkezlerinin yetkilendirilme ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı
ve Bakanlığın birlikte hazırlayacakları genelge ile belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Mevcut OSGB’lerin durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut OSGB’lerin onaylanmış yerleşim planında değişik-

lik olması halinde, fiziki şartların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması şartı aranır.
(2) Mevcut OSGB’ler bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren altı ay içerisinde

EK-8’deki örneğine uygun tabelayı, OSGB’nin bulunduğu binanın girişine veya OSGB’nin
girişine asarlar. Bu yükümlülüğü süresinde yerine getirmeyen OSGB’lerin belgesi doğrudan
iptal edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-7’sinde yer alan “Ortak Sağlık ve Güvenlik Bi-
rimleri ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu” nun altıncı sırasında yer alan “15 iş günü”
ifadesi “30 iş günü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/12/2012 28512
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN KIYMETLİ MADEN ALIM SATIMINA VE ALACAKLARINDAN
DOLAYI EDİNDİKLERİ EMTİA VE GAYRİMENKULLERİN ELDEN

ÇIKARILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkul-
lerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bankalar, Kıymetli Madenler Borsalarında işlem gören veya stan-
dartları ve nitelikleri Hazine Müsteşarlığı veya İstanbul Altın Borsası tarafından belirlenen ya
da bu standartlara ve niteliklere uygunluğu bakımından, üretildikleri rafineriler itibarıyla kabul
edilebilirlikleri İstanbul Altın Borsasınca teyit edilen kıymetli madenler ile Türkiye Büyük
Millet Meclisinin 1/8/1951 tarihli ve 1738 sayılı Kararı ile standartları ve nitelikleri belirlenen
Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarının alım ve satımı ile Vadeli İşlem ve
Opsiyon Borsalarında işlem gören ve standart ve nitelikleri yetkili merciler tarafından belirlenen
kıymetli madenleri esas alan sözleşmelerin alım ve satımını yapabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“45. Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek

üzere, beşinci ve altıncı fıkralar olarak aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Depolama lisansı başvurusuna ilişkin yapılan duyurunun süresi tamamlandıktan sonra,

duyuru konusu yerde piyasada başka bir depolama, elektrik piyasasında üretim ve/veya petrol
piyasasında rafinerici veya depolama faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları
iade edilir veya reddedilir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2006 26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/4/2007 26592
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İlgili depolama lisansı başvuru tarihinden itibaren bu maddenin üçüncü fıkrası kapsa-
mında yapılan duyuruya kadar geçen sürede ve/veya duyuru süresinde, duyuruya konu yerde
piyasada başka bir depolama, elektrik piyasasında üretim ve/veya petrol piyasasında rafinerici
ve/veya depolama lisansı başvurusu/başvuruları olması durumunda aşağıda yer alan esaslar
çerçevesinde değerlendirme yapılır:

a) Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde veya elek-
trik piyasasında nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu
edilen sahada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da elektrik veya petrol piyasalarında yapılan
lisans başvuruları her aşamada reddedilir.

b) Bu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerin
uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya nükleer
enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi, ancak ilan
edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada başka bir depolama,
elektrik piyasasında üretim ve/veya petrol piyasasında rafinerici veya depolama lisansı başvu-
rularının yapılması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin lisanslama sürecinin
devam edeceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.

1) Lisans başvurularından piyasada yeraltı doğal gaz depolama, elektrik piyasasında
doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, piyasada sıvılaştırılmış doğal gaz te-
sisinde yapılacak depolama, petrol piyasasında rafinerici, elektrik piyasasında doğal gaza dayalı
üretim ve petrol piyasasında depolama lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir.

2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu/başvuru-
ları dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Aynı yerde faaliyette bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları
GEÇİCİ MADDE 3 – Bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önce aynı yerde

faaliyette bulunmak üzere yapılan ve duyuru süresi tamamlanmış, piyasada, elektrik piyasa-
sında ve petrol piyasasında yapılmış olan lisans başvurularının olması halinde aşağıdaki yer
alan esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:

a) Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde veya elek-
trik piyasasında nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu
edilen sahada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da elektrik veya petrol piyasalarında yapılan
lisans başvuruları her aşamada reddedilir.

b) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu
yerin uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya
nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi,
ancak ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada başka bir
depolama, elektrik piyasasında üretim ve/veya petrol piyasasında rafinerici veya depolama li-
sansı başvurularının yapılması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin lisanslama
sürecinin devam edeceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.

1) Lisans başvurularından piyasada yeraltı doğal gaz depolama, elektrik piyasasında
doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, piyasada sıvılaştırılmış doğal gaz te-
sisinde yapılacak depolama, petrol piyasasında rafinerici, elektrik piyasasında doğal gaza dayalı
üretim ve petrol piyasasında depolama lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir.

2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu/başvuru-
ları dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“61. Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Duyurusu yapılan başvurulara, üçüncü şahıslar tarafından on iş günü içerisinde ve sa-

dece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir. Üretim lisansı başvurusuna
ilişkin yapılan duyurunun süresi tamamlandıktan sonra, duyuru konusu yerde piyasada başka
bir üretim, doğal gaz piyasasında depolama veya petrol piyasasında rafinerici ve/veya depolama
faaliyeti göstermek için yapılan lisans başvuruları iade edilir veya reddedilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Aynı yerde faaliyette bulunmak için yapılan birden fazla başvurunun değerlendirilme-
sine ilişkin olarak mevzuatta özel düzenleme bulunan haller hariç olmak üzere, ilgili üretim
lisansı başvuru tarihinden itibaren 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yapılan ve
başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta numarası ve
UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgilerini içeren, ilgili üretim lisansı
başvurusuna ilişkin yapılan duyuruya kadar geçen sürede ve/veya duyurudan itibaren on iş
günü içerisinde, duyuru konusu yerde faaliyet göstermek üzere piyasada başka bir üretim lisansı
veya petrol piyasasında rafinerici ve/veya depolama veya doğal gaz piyasasında depolama li-
sansı başvurusunun olması durumunda aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirme
yapılır:

a) Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde veya piya-
sada nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilen sa-
hada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da petrol veya doğal gaz piyasalarında yapılan lisans
başvuruları her aşamada reddedilir.

b) 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerin
uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya nükleer
enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi, ancak ilan
edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada üretim faaliyeti gös-
termek üzere başka lisans başvurusunun veya başvurularının bulunması ya da petrol piyasasında
rafinerici ve/veya depolama lisansı başvurusunun veya başvurularının bulunması ya da doğal
gaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun veya başvurularının bulunması halinde, duyuru
konusu yerde hangi başvuruya ilişkin lisanslama sürecine devam edileceği aşağıdaki usul ve
esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.

1) Lisans başvurularından doğal gaz piyasasında yeraltı doğal gaz depolama, piyasada
doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, doğal gaz piyasasında sıvılaştırılmış
doğal gaz tesisinde yapılacak depolama, petrol piyasasında rafinerici, piyasada doğal gaza da-
yalı üretim ve petrol piyasasında depolama lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                 31 Ocak 2013 – Sayı : 28545

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15



2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu ya da baş-

vuruları dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.

c) 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde

Kurul kararıyla piyasada doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim faaliyeti gös-

terilmesi yönünde karar ittihazı ve piyasada doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı

üretim faaliyeti göstermek üzere birden fazla lisans başvurusu olması halinde, hangi başvuruya

ilişkin lisanslama sürecine devam edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla be-

lirlenir.

1) Başvuruya konu lisansın kaynağı ya da yakıt cinsi dikkate alınarak yerli kömür, ithal

kömür ve yenilenebilir enerji kaynağına dayalı başvurulara sırasıyla öncelik verilir.

2) (1) numaralı alt bent hükmü kapsamında piyasada aynı kaynak ya da aynı yakıta da-

yalı birden fazla başvuru olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun be-

lirlenmesinde başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate

alınır.

3) (2) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde belirlenen ilk sıradaki başvuru dışında ka-

lan başvurular iade edilir veya reddedilir.

d) 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde

Kurul kararıyla piyasada doğal gaza dayalı üretim faaliyeti gösterilmesi yönünde karar ittihazı

ve piyasada doğal gaza dayalı üretim faaliyeti göstermek üzere birden fazla lisans başvurusu

olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun belirlenmesinde başvuru ya-

pılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınır. İlk sıradaki baş-

vuru dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe geçici 46 ncı madde olarak aşağıdaki madde eklen-

miştir.

“Aynı yerde faaliyette bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları

GEÇİCİ MADDE 46 – Bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önce aynı yer-

de faaliyette bulunmak üzere yapılan ve duyuru süresi tamamlanmış, piyasada, doğal gaz pi-

yasasında ve petrol piyasasında lisans başvurularının olması halinde aşağıda yer alan esaslar

çerçevesinde değerlendirme yapılır:

a) Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde veya piya-

sada nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilen sa-

hada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da petrol veya doğal gaz piyasalarında yapılan lisans

başvuruları her aşamada reddedilir.

b) 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerin

uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya nükleer

enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi, ancak ilan

edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada üretim faaliyeti gös-

termek üzere başka lisans başvurusunun veya başvurularının bulunması ya da petrol piyasasında

rafinerici ve/veya depolama lisansı başvurusunun veya başvurularının bulunması ya da doğal

31 Ocak 2013 – Sayı : 28545                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16



gaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun veya başvurularının bulunması halinde, duyuru

konusu yerde hangi başvuruya ilişkin lisanslama sürecine devam edileceği aşağıdaki usul ve

esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.

1) Lisans başvurularından doğal gaz piyasasında yeraltı doğal gaz depolama, piyasada

doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, doğal gaz piyasasında sıvılaştırılmış

doğal gaz tesisinde yapılacak depolama, petrol piyasasında rafinerici, piyasada doğal gaza da-

yalı üretim ve petrol piyasasında depolama lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir.

2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu ya da baş-

vuruları dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.

c) 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde

Kurul kararıyla piyasada doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim faaliyeti gös-

terilmesi yönünde karar ittihazı ve piyasada doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı

üretim faaliyeti göstermek üzere birden fazla lisans başvurusu olması halinde, hangi başvuruya

ilişkin lisanslama sürecine devam edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla be-

lirlenir.

1) Başvuruya konu lisansın kaynağı ya da yakıt cinsi dikkate alınarak yerli kömür, ithal

kömür ve yenilenebilir enerji kaynağına dayalı başvurulara sırasıyla öncelik verilir.

2) (1) numaralı alt bent hükmü kapsamında piyasada aynı kaynak ya da aynı yakıta da-

yalı birden fazla başvuru olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun be-

lirlenmesinde başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate

alınır.

3) (2) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde belirlenen ilk sıradaki başvuru dışında ka-

lan başvurular iade edilir veya reddedilir.

d) 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde

Kurul kararıyla piyasada doğal gaza dayalı üretim faaliyeti gösterilmesi yönünde karar ittihazı

ve piyasada doğal gaza dayalı üretim faaliyeti göstermek üzere birden fazla lisans başvurusu

olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun belirlenmesinde başvuru ya-

pılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınır. İlk sıradaki baş-

vuru dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe geçici 47 nci madde olarak aşağıdaki madde eklen-

miştir.

“Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan ya da yapılması öngörülen yere veya

nükleer enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi sahasına yapılan lisans başvuruları

GEÇİCİ MADDE 47 – Bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önce uluslar-

arası andlaşma ile tahsisi yapılan ya da yapılması öngörülen yere veya nükleer enerjiye dayalı

elektrik üretim tesisi sahası olarak Kuruma bildirilmiş olan sahaya piyasada veya petrol piya-

sasında veya doğal gaz piyasasında yapılan tüm lisans başvuruları reddedilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“33. Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Rafinerici ve depolama lisansı başvurularında lisans alma bedelinin yüzde birinin Ku-

rum hesabına yatırıldığının ibraz edilmesini takiben lisans başvurusu inceleme ve değerlendir-

meye alınır ve başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta num-

arası ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgilerini de içeren bilgiler

Kurum internet sayfasında duyurulur. Rafinerici veya depolama lisansı başvurusuna ilişkin ya-

pılan duyurunun süresi tamamlandıktan sonra, duyuru konusu yerde elektrik piyasasında üre-

tim, doğal gaz piyasasında depolama, piyasada başka bir rafinerici veya depolama faaliyetinde

bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları iade edilir veya reddedilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“İlgili rafinerici veya depolama lisansı başvuru tarihinden itibaren 8 inci maddenin dör-

düncü fıkrası çerçevesinde yapılan ve başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel,

1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgile-

rini içeren, ilgili rafinerici veya depolama lisansına ilişkin yapılan duyuruya kadar geçen sürede

ve/veya duyurudan itibaren on iş günü içerisinde, duyuru konusu yerde faaliyet göstermek

üzere piyasada başka bir rafinerici ve/veya depolama lisansı, elektrik piyasasında üretim lisansı

veya doğal gaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun olması durumunda aşağıda yer alan

esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:

a) Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde ya da elektrik

piyasasında nükleer enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara

konu edilen sahada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da elektrik veya doğal gaz piyasala-

rında yapılan lisans başvuruları her aşamada reddedilir.

b) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu

yerin uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya

nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi,

ancak ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada rafinerici

ve/veya depolama faaliyeti göstermek üzere başka lisans başvurusunun veya başvurularının

ya da elektrik piyasasında elektrik üretim faaliyeti göstermek üzere lisans başvurusunun veya
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başvurularının bulunması ya da doğalgaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun veya baş-

vurularının bulunması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin lisanslama süre-

cine devam edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.

1) Lisans başvurularından doğal gaz piyasasında yeraltı doğal gaz depolama, elektrik

piyasasında doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, doğal gaz piyasasında sı-

vılaştırılmış doğal gaz tesisinde yapılacak depolama, piyasada rafinerici, elektrik piyasasında

doğal gaza dayalı üretim ve piyasada depolama lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir.

2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu ya da baş-

vuruları dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.

c) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında ilan edilen lisans başvurusuna konu

yerde piyasada rafinerici ya da depolama faaliyeti gösterilmesi yönünde karar ittihazı ve piya-

sada birden fazla rafinerici ya da depolama lisansı başvurusu olması halinde, lisanslama süre-

cinin devam edeceği başvurunun belirlenmesinde başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sa-

yısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınır. İlk sıradaki başvuru dışında kalan başvurular

iade edilir veya reddedilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Aynı yerde faaliyette bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları

GEÇİCİ MADDE 14 – Bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önce aynı yer-

de faaliyette bulunmak üzere yapılan ve duyuru süresi tamamlanmış, piyasada, elektrik piya-

sasında ve doğal gaz piyasasında yapılmış olan lisans başvurularının olması halinde aşağıda

yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:

a) Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde ya da elektrik

piyasasında nükleer enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara

konu edilen sahada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da elektrik veya doğal gaz piyasala-

rında yapılan lisans başvuruları her aşamada reddedilir.

b) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu

yerin uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya

nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi,

ancak ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada rafinerici

ve/veya depolama faaliyeti göstermek üzere başka lisans başvurusunun veya başvurularının

ya da elektrik piyasasında elektrik üretim faaliyeti göstermek üzere lisans başvurusunun veya

başvurularının bulunması ya da doğal gaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun veya

başvurularının bulunması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin lisanslama sü-

recine devam edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.

1) Lisans başvurularından doğal gaz piyasasında yer altı doğal gaz depolama, elektrik

piyasasında doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, doğal gaz piyasasında sı-

vılaştırılmış doğal gaz tesisinde yapılacak depolama, piyasada rafinerici, elektrik piyasasında

doğal gaza dayalı üretim ve piyasada depolama lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir.
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2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu ya da baş-

vuruları dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.

c) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında ilan edilen lisans başvurusuna konu

yerde piyasada rafinerici ya da depolama faaliyeti gösterilmesi yönünde karar ittihazı ve piya-

sada birden fazla rafinerici ya da depolama lisansı başvurusu olması halinde, lisanslama süre-

cinin devam edeceği başvurunun belirlenmesinde başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sa-

yısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınır. İlk sıradaki başvuru dışında kalan başvurular

iade edilir veya reddedilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK

MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK

HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-

hendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik

Hizmetleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (8)  numaralı alt

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8- Elektrik-elektronik mühendislerinin Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM

belgesi talep etmeleri halinde; bu belgenin verilebilmesi için transkript istenir. Elektrik-elektronik

mühendislerinin transkriptinde "elektrik makineleri”, “ iletim sistemleri”, “ dağıtım sistemleri”,

“ güç sistemleri”, “ enerji sistemleri”, “ elektrik tesisleri”, “ koruma”, “yüksek gerilim tekniği"

veya bu derslerle aynı içerikte olup, farklı isimler altında olan derslerden en az üçünün bulun-

ması durumunda elektrik-elektronik mühendislerine Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM

belgesi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

Geçici Madde 1 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce üniversitelerin

elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinde öğrenim görenlerin ya da bu bölümlerden mezun

olanların 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendinin (8)  numaralı alt bendinde belirtilen

dersleri mezuniyet sonrası dışarıdan tamamladıklarını belgelemeleri halinde 9 uncu maddeye

göre Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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Hakkari Üniversitesinden:
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkari Üniversitesinin lisans ve ön lisans

programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Hakkari Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul

ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim, öğretim ve sınavları ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Danışman: Her sınıf için ilgili bölüm/program öğretim elemanları arasından, bölüm

başkanı/program koordinatörünün önerisi ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yö-
netim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarını,

c) Fakülte: Hakkari Üniversitesine bağlı fakülteleri,
ç) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokullarda yüksekokul kurulu, meslek

yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
d) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
e) Meslek Yüksekokulu: Hakkari Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,
f) Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Hakkari Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Hakkari Üniversitesini,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: Hakkari Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ı) Yüksekokul: Hakkari Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
i) Ders kredi saati: Haftada bir saat teorik ders, yarıyıl sisteminde bir kredi saatini, yıl

sisteminde iki kredi saatini; uygulama, laboratuvar, bitirme çalışması, seminer, klinik, atölye
ve benzeri çalışmaların iki saati, yarıyıl sisteminde bir kredi saatini; yıl sisteminde ise iki kredi
saatini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim ve öğretime başlama tarihi
MADDE 5 – (1) Senato tarafından karara bağlanan programlar ve akademik takvim,

dekanlıklar ve yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerince her eğitim-öğretim yılının
başlamasından en geç bir ay önce ilan edilir.
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Öğrenim süresi
MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretim; sınıf geçme esasına göre eğitim ve

öğretim yapacağı Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen birimler dışında, yarıyıl esasına göre
düzenlenir. Ancak, ilgili kurullar bir dersin iki yarıyıl okutulmasına karar verebilir. Bir eğitim
ve öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl, en az on
dört haftadır. Bu süre, ilgili birimin teklifi ve Senatonun kararıyla arttırılabilir. Resmi tatiller
ile yarıyıl ve yılsonu sınavları bu süreye dâhil değildir; hafta sonlarında sınavlar yapılabilir.

(2) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır. Mes-
lek yüksekokullarında, programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması
verilir.

(3) Fakülteler ve yüksekokullarda eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Bu birimlerin prog-
ramlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık yabancı dil hazırlık eği-
tim-öğretimi ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin dışındadır.

(5) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan
ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek li-
sans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak me-
zun olamayanlar, 9 uncu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre ilgili döneme ait öğ-
renci katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(6) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır.

(7) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz. Yabancı dil öğrenmek ama-
cıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğrencilerin bu sürelerinin öğrenim süresinden
sayılmaması, yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını ilgili birimlere
ibraz etmelerine bağlıdır.

Kayıt işlemleri
MADDE 7 – (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına kesin kayıt yaptıra-

bilmek için, ön lisans veya lisans öğrenimi ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince
ilgili programa yerleştirilmiş olmak ve kontenjan dâhilinde öğrenci kabul eden başka bir yük-
seköğretim kurumunun eşdeğer bir programında kayıtlı olmamak şarttır. Ancak Güzel Sanatlar
Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna alınacak öğrencilerde aranacak genel ve
özel şartlar, ilgili kurulun görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir.

(2) Bizzat başvuru istenen durumlarda, belgelenebilir mazereti ilgili birimce kabul edi-
len adaylar, kayıtlarını kanuni temsilcisi veya belirlediği vekili aracılığı ile yaptırabilir.

(3) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye Rektörlük ta-
rafından öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisini almak için,
gazeteye verilecek kayıp ilanı ile birlikte gerekli işlemlerin tamamlanması gerekir. Öğrenciliğin
sona ermesiyle birlikte kimlik kartının ilgili birime teslim edilmesi zorunludur.

(4) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırma-
yan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(5) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca, öğrenim katkı payını zamanında öde-
meyenlerin kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi, öğrencilerin bağlı olduğu birimlerin yö-
netim kurullarınca karara bağlanır.
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(6) Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlı-
ğınca onaylanmış olması gerekir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın
yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kul-
lanan veya Üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi
itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa
kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci
katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(7) Öğrenciler kayıt sırasında, kendileriyle her türlü haberleşmenin sağlanacağı açık
adreslerini ve sonradan meydana gelebilecek değişikliklerini, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca;

a) Her türlü tebligat, öğrencinin beyan ettiği adrese yazılı olarak yapılmak, e mail yo-
luyla bilgilendirmek veya ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış
sayılır.

b) Adresini veya adres değişikliğini bildirmeyen veya eksik ya da yanlış bildiren öğ-
rencilere yapılan her türlü tebligat, kendilerine yapılmış sayılır.

(8) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tara-
fından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde gösterilen süre içerisinde

yapılır. Öğrenciler, bu süre içerisinde katkı payını/ikinci öğretim ücretini ödeyerek öğrenci oto-
masyon programında o yarıyılda/yılda alabileceği dersleri seçer. Birinci ve ikinci yarıyıl öğ-
rencileri kayıtlı oldukları programdaki tüm dersleri almakla yükümlüdürler. Öğrenci, yarıyıl
başında öncelikle başarısız olduğu dersleri almak zorundadır. Ön lisans ve lisans programla-
rındaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrenci seçmeli dersi, kayıtlı olduğu
programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, ders programının çakış-
maması kaydıyla aynı yıldaki başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından da
seçebilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders seçim işlemini akademik danış-
manlarının yardımıyla otomasyon programı üzerinden yapan öğrenciler, danışmanlarının ona-
yından sonra ders kayıt fişini imzalayıp danışmanına teslim etmek zorundadır. Akademik da-
nışman kendisine teslim edilen bu belgeleri onayladıktan sonra ilgili idareye teslim eder.

(3) Belirtilen sürelerde katkı payını/ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını
yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre,
2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını
yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen süresinin
devamsızlıktan sayılması şartıyla, ders kayıtlarının yenilenmesine, ilgili yönetim kurulunun
önerisiyle Senato karar verir.

(4) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti, kredi başı katkı payı
MADDE 9 – (1) Azami süre içinde aynı dersi üçüncü ve daha fazla alışında ve azami

süreyi aşan dönemlerde, alınacak her ders için ödenecek kredi başı katkı payı veya öğrenim
ücreti hesaplamasında dönemlik AKTS kredisi toplamı baz alınır.
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(2) Azami süreler içinde bir derse üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde, ilgili dönem
için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra, kredi başına ödenecek katkı payı
veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğre-
nim ücretinin yüzde elli fazlası ödenir. Dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde yüz,
beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üç yüz fazlası ile hesaplanır.

(3) Azami süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için
kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu
maddenin birinci fıkrasına göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin
yüzde yüzü ödenir. İkinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde iki yüzü, üçüncü defa kayıt
yaptırılması halinde yüzde üç yüzü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise
yüzde dört yüzü olarak hesaplanır.

(4) Azami süreler içerisinde yandal veya çift anadal öğreniminin tamamlanamaması
nedeniyle ilave ders alınması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin birinci fıkrasına göre he-
saplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü ödenir. İkinci defa kayıt
yaptırılması halinde yüzde iki yüzü, üç ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde
üç yüzü olarak hesaplanır.

(5) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari
derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu
itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dö-
nemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti
öder.

(6) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari
derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu
itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dö-
nemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma
MADDE 10 – (1) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrenciye her defasında bir ya-

rıyıl veya bir öğretim yılı süreyle izin verilebilir. Bu izin, toplam öğrencilik süresinde dört ya-
rıyılı geçemez, bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından
yararlanamaz. İzni biten öğrenci, yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine devam eder. En az iki
yarıyıl süre ile kayıt donduran öğrencilerden kayıtlarını dondurdukları o yıl için katkı payı alın-
maz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payı varsa bu miktar
sonraki döneme mahsup edilir.

(2) Kayıt yenileme ve sınavlara girme şartlarından birini, Üniversite Yönetim Kurulunca
belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getirmeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve
kaybettikleri süre 2547 sayılı Kanundaki azami öğrenim süresinden sayılmaz. Ancak bu tür
durumlarda izinler ile ilgili başvuruların yarıyılın başlangıcından itibaren 15 gün içinde yapıl-
ması gerekir.

(3) Eğitim-öğretim devam ederken geçerli bir mazeretin ortaya çıkması durumunda ta-
lep edilmesi halinde İlgili Yönetim Kurulu kararıyla kayıt dondurulabilir.

Öğretim programları ve uygulama
MADDE 11 – (1) Öğretim programı; fakültelerin/yüksekokulların niteliklerine göre

teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışmaları, arazi uy-
gulaması, staj ve diğer etkinliklerden oluşur. Öğretim programlarının özelliklerine göre staj,
uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. İlgili birimlerde;
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teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik, atölye
ve laboratuvar çalışmaları ve benzeri etkinlikler yer alabilir. Derslerde hangi uygulama ve öğ-
retim programının uygulanacağı, bunların not geçme sistemine hangi oranda katkısı olacağı
eğitim-öğretim başlamadan duyurulacaktır.

(2) Eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi
üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak en geç Mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Se-
natonun onayı ile kesinleşir. Bir sonraki akademik yıla ait program değişiklikleri de aynı zaman
ve yolla belirlenir.

(3) Eğitim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve uygulamalı derslerin yarıyıllara
dağılımı ve yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim dalının önerisiyle ilgili kurullarca düzen-
lenir ve Senatonun onayına sunulur. Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi, ilgili ku-
rulların kararı ve Senatonun onayıyla açılır veya kaldırılır. Eğitim programlarında görev alacak
öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca dü-
zenlenerek ilan edilir.

(4) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi
çerçevesinde verilen "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi", "Türk Dili", ve "Yabancı Dil" bütün
öğrenciler için ortak zorunlu derslerdir. "Beden Eğitimi" ve "Güzel Sanatlar" dersleri isteğe
bağlı olup, öğrenciler bu iki dersten birini seçebilirler.

(5) Öğretim programında belirlenen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tâbi
ders sayılır. Yükseköğretim Kurulunca kredi saati (0) sıfır olarak belirlenmiş dersler hariç, her
dersin kredi saati ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) karşılığı öğretim programında be-
lirtilir. Ders kredi saatinin belirlenmesinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (i) bendi hü-
kümleri uygulanır.

(6) Birimlerin öğretim planlarına göre hazırlanan ders programları her eğitim ve öğretim
yarıyılı/yılı başlamadan en geç on beş gün önce öğrencilere duyurulur.

(7) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün olarak birinci ve ikinci öğretim yapılır. Ancak
ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile
açık, dışarıdan, uzaktan ve yaygın eğitim de yapılabilir.

(8) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yabancı dilde
öğretim yapılması uygun görülen programlarda eğitim-öğretim, ilgili yabancı dilde yapılır.

(9) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılmayan fakat zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı
bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı dersler yabancı
dilde okutulur.

Akademik danışmanlık
MADDE 12 – (1) Öğrencilerin; eğitim ve öğretimle, kişisel ve yönetimle ilgili sorun-

larının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan
önce bölüm başkanlıklarının önerisi ve birim yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları
arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına ve-
rilen öğrencilerin kayıt yenileme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemleri yanında diğer sorun-
larının çözümüne de yardımcı olur. Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar
Senato tarafından belirlenir.

Ön koşul ve ön koşullu dersler
MADDE 13 – (1) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma

şartı aranabilir. Bir derse kaydolunması için başarılmış olması koşulu aranan derse ön koşul
dersi, kaydolunması bir önceki yarıyıl ve yıllarda yer alan ön koşul dersler ile uygulamaların
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başarılmasına bağlı olan derse de ön koşullu ders denir. Bu durumlarda ön koşul dersi ile buna
dayanan ön koşullu dersin her yarıyıl açılması veya ön koşullu ders yıllık ise her yıl açılması
zorunludur. Ön koşul ve ön koşullu derslerle ilgili esaslar ilgili kurulun kararı ve Senatonun
onayıyla belirlenir. Ön koşul veya ön koşullu dersler eğitim ve öğretim programlarında göste-
rilir.

(2) Laboratuvar, proje ve uygulamalı dersler gruplar halinde yürütülebilir. Bu derslerin,
gruplara ayrılma nedenleri ilgili bölümün önerisi ile birim yönetim kurulları tarafından karara
bağlanır.

(3) Birim kurullarının kararıyla öğrencilere, mezun olabilmeleri için zorunlu tez, bitirme
ödevi veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. Bu çalışmaların nasıl yapılacağı ile ilgili esaslar
ilgili birim kurullarınca düzenlenir.

Yaz öğretimi
MADDE 14 – (1) Üniversitenin eğitim ve öğretim imkânlarının yaz aylarında da de-

ğerlendirilmesine, öğrencilerin yarıyıllarda alarak başarısız oldukları ve/veya alamadıkları veya
notunu yükseltmek istedikleri dersleri ve üst yarıyılların derslerini almalarına imkân sağlamak
amacıyla; ilgili bölümün önerisi, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunun kararı
ve Senatonun onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminde eğitim ve öğretim Senato tara-
fından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Derslerden muafiyet
MADDE 15 – (1) Ders muafiyeti, daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi

bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer dersler için talep edilebilir. Ancak muafiyet
talebinin öğrenci tarafından ilk kaydını takip eden 15 gün içinde yapılması gerekir. Muafiyet
talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye 15 gün içinde yazılı
olarak bildirilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz. Muafiyeti kabul
edilen dersler ortalamaya dâhil edilmez ancak alınması gereken zorunlu kredi hesabına dâhil
edilir.

(3) Senatoca belirlenen derslerden muaf olmak için, ilgili dönem başlarında açılacak
muafiyet sınavlarında başarılı olmak gerekir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 16 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu-

nun onayı ile zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık
sınıfının öğretim ve sınav esasları Senatoca belirlenir.

Yabancı dil
MADDE 17 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarına kayıtlı olan öğrencilerden isteyenler yabancı dil yeterlik sınavına gi-
rebilirler. Öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce Üni-
versite Yönetim Kurulunca belirlenen birim veya kurul tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik
sınavı ile belirlenir. Yeterlik sınavında başarı notu 100 tam puan üzerinden 70’tir. Başarılı olan-
lar yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulur. Başarısız olanlar ve müracaat etmeyenler ha-
zırlık sınıfına devam eder.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfından muafiyet ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Üniversitenin veya başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı

olan öğrenciler, istemeleri halinde yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulur.
b) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan bir yükseköğretim programından yabancı dil

hazırlık sınıfı bulunan Üniversitenin yükseköğretim programına yatay geçişle gelen öğrenciler,
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öncelikle yabancı dil yeterlik sınavına girer. Dikey geçişle gelen öğrenciler ise intibak prog-
ramlarını başarıyla tamamladıktan sonra yabancı dil yeterlik sınavına girer. Bu sınavlarda ba-
şarılı olanlar kayıt yaptırdıkları programa, başarılı olamayanlar ve bu sınava girmeyenler ya-
bancı dil hazırlık sınıfına devam eder.

c) Üniversite tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dilde yeterlilik belgesini sağ-
layamayan veya yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına kayıt yapıp bir yıllık devam ko-
şulunu yerine getiren ancak başarısız olan öğrenciler, istenen yabancı dil yeterlilik seviyesine
ulaşıncaya kadar, yerleştirildikleri eğitim programına başlayamazlar.

ç) Öğrenci, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına devam etmesine rağmen bir
yılsonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine ÖSYM ta-
rafından başka bir üniversitede veya kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan
eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine
yerleştirilebilir. Ancak öğrencinin bunun için kayıt yaptırdığı yıl itibariyle üniversiteye giriş
puanının yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması
gerekir.

d) Yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim ve öğretim, devam, sınav ve sınıf geçme işlem-
leri; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılma-
sında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülür.

e) Hazırlık sınıfı bulunmayan birimlere kaydolan öğrencilerden yabancı dil dersinden
muaf olmak isteyenler için yabancı dil muafiyet sınavı açılır. Başarılı olanlara yabancı dil ye-
terlik belgesi verilir ve bu öğrenciler programlarında yer alan, 2547 sayılı Kanunun 5 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre verilen yabancı dil dersinden muaf tutulurlar.

f) Zorunlu ve isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıflarına kayıt yaptırıp, başarılı olan öğ-
renciler ortak zorunlu İngilizce dersinden muaf tutulurlar.

g) İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıflarını başarı ile tamamlayan öğrencilere başarı
belgesi, başarılı olamayan öğrencilere ise devam koşulunu yerine getirmeleri durumunda devam
belgesi verilir.

Ders alma
MADDE 18 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:
a) Öğrenci, yarıyıl/yılbaşında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsızlıktan kal-

dığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden alır. An-
cak öğrenci alt sınıflardan başarısız olduğu dersleri dikkate alarak, bulunduğu yarıyıldan alacağı
derslerin sayısına haftada 35 krediyi geçmemek şartı ile danışmanının da görüşünü alarak ken-
disi karar verir.

b) Öğrenci danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm
derslerden başarılı olma ve genel ağırlıklı not ortalaması en az 80 olması şartı ve 35 krediyi
aşmamak kaydıyla bulunduğu yıl/yarıyıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin
%20’sine kadarını bir üst yarıyıl/yıldan alabilir.

c) Öğrenci daha önce alıp başarılı olduğu ders/dersleri not yükseltmek için tekrar ala-
bilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

ç) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yap-
tırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıl/yıldan devam ederler, bir üst yarıyıl/yıldan
ders alamazlar.

d) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten ba-
şarısız olan öğrenci, o dersten muaf sayılır.
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e) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim bir-
leştirilerek ders yapılan programlar dışında normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci
öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamazlar.

f) Öğrenciler ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun gördüğü hallerde
başka fakülte ve bölümlerdeki dersleri alabilirler.

(2) Bir programdaki toplam kredi miktarı ortak zorunlu dersler hariç, iki yıllık prog-
ramlarda 64’ten az 80’den fazla, dört yıllık programlarda 128’den az 160’tan fazla olamaz.

Derse devam ve yoklamalar
MADDE 19 – (1) Öğrenciler; derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde ise % 80’dir. Bu
şartları yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Öğrencilerin
devam durumları, ders sorumlularınca izlenir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı
kazanamayanların listesi, yılsonu sınavından önce ilan edilir.

(2) Alttan alınan derslerde devam şartı yerine getirilmişse yeniden devam şartı aranmaz,
ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam koşulu aranır. Öğ-
renciler başarısız oldukları ders veya dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır.

(3) Türkiye Cumhuriyeti’ni veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel
ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile
derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır. Giremedikleri ara sınavlar için mazeret sınav hakkı
verilir. Ara sınavlar haricinde hiçbir sınav için mazeret geçerli değildir.

(4) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate
alınmaz.

(5) Mazeretleri birim yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla kabul edilen
öğrencilere, devam şartını yerine getirmeleri kaydıyla mazeret sınav hakkı verilebilir.

İlişik kesme
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim
kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Üni-
versite ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi ayrılma talepleri üzerine de
olabilir. Bu takdirde öğrencilerin kayıtlı bulundukları birimlere yazılı olarak talepte bulunmaları
yeterlidir.

(3) İlişiği kesilen öğrencilere, daha önce kayıtlı bulundukları birimin öğrenci bürosuna
dilekçe ile başvurmaları halinde, durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sı-
rasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Dip-
lomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(4) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya içeriği, geçiş yaptığı yükseköğretim
kurumunun yazısı üzerine ilgili birime gönderilir. Gönderilen belgelerin tümünün birer foto-
kopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(5) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması
durumunda Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(6) Öğrencinin sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin 24 üncü maddenin
ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kuruluşlardan alınacak sağlık raporu ile belgelendiril-
mesi ve raporunun ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesiyle ilişiği kesilir.
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Sınavlar
MADDE 21 – (1) Sınavlar: Ara Sınav, Genel Sınav, Bütünleme Sınavı, Tek Ders Sınavı,

Mazeret Sınavı, Muafiyet Sınavı ve Yabancı Dil Yeterlik Sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü,
yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapı-
lacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili
kurullar karar verir.

(2) Öğrenciler, öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurarak, ilân edilen gün, saat ve
yerde sınava girmek zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde Cumartesi ve Pazar günleri de sı-
nav yapılabilir.

(3) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını genel sınavlar başlamadan en geç 15 gün
önce otomasyon sistemine girmek ve sınav evrakını idareye teslim etmek zorundadırlar. Genel
sınav sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilân edilmesi ge-
rekir.

(4) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar Dekanlık veya Müdürlüklerce en az iki yıl sak-
lanır.

(5) Sınavlar aşağıda sayıldığı şekildedir:
a) Ara Sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi

tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce Dekanlık veya müdürlüklerce
tespit ve ilân edilir. Yıllık program uygulanan fakülte ve yüksekokullarda ilgili kurul kararı ile
tek ara sınav yapılabilir. Bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki
dersin ara sınavı yapılır. Tekrara kalınan derslerin ara sınavları bu sayıya dâhil değildir.

b) Genel Sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yılsonunda
yapılır. Genel sınava, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygu-
lamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla de-
ğerlendirilebileceğine ve bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna, öğrenciye mezuniyet tezi veya
çalışması yaptırılması halinde bunların değerlendirme esaslarına ilgili yönetim kurulları karar
verir.

c) Bütünleme Sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin genel sınavının bitiminden
sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava genel sınava girme hak-
kına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan
öğrenciler girebilir.

ç) Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvur-
maları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde fakülte ve yüksekokullarca açılacak
tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan
öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az 60 ise öğrenci
başarılı sayılır.

d) Mazeret Sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen
öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara
sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli ma-
zeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, De-
kanlık veya yüksekokul müdürlüğünce tespit ve ilân edilen gün yer ve saatte kullanırlar. Ma-
zeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

e) Muafiyet Sınavı: Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yabancı dil ha-
zırlık sınıfı bulunmayan programlar için ilgili dil dersinden eğitim-öğretim yılı başında bir
sınav açılır. Bu sınavda 100 üzerinden 60 alan öğrenciler bu dersten muaf olur. 60’ın altında
alanlar ve bu sınava katılmayanlar dersi almaya devam ederler.
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f) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı: Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte, yük-
sekokul ve meslek yüksekokullarına kayıtlı olan öğrenciler için eğitim-öğretim yılı başında
yabancı dil yeterlik sınavı açılır. Öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, Üniversite Yönetim Ku-
rulunca belirlenen birim veya kurul tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavı ile belirlenir.
Yeterlik sınavında başarı notu 100 tam puan üzerinden 70’tir. Başarılı olanlar yabancı dil ha-
zırlık sınıfından muaf tutulur. Başarısız olanlar ve müracaat etmeyenler hazırlık sınıfına devam
eder. Bu sınavın esasları Senatoca belirlenir.

Sınav düzeni
MADDE 22 – (1) Sınavlar birim yönetimleri tarafından görevlendirilen öğretim ele-

manlarınca yapılır. Sınavın yürütülmesinden dersi okutan öğretim elemanı ve görevli gözet-
menler birlikte sorumludur.

(2) Sınavı yapan öğretim elemanı, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde ilan eder. Sınav evrakı sınav tarihinden itibaren 15 gün içerisinde fakültelerde bölüm
başkanlıklarına, yüksekokullarda varsa bölüm başkanlıklarına yoksa okul yönetimine en az iki
yıl süreyle saklanmak üzere teslim edilir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 23 – (1) Yarıyıl sonu veya yılsonu sınav sonuçları, sınavların bitiş tarihinden

en geç bir hafta sonra elektronik ortamda ilan edilir.
(2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilemez. Öğ-

renciler veya öğretim elemanları maddi hata konusunda, sınav sonuçlarının ilanından itibaren
en geç 5 iş günü içerisinde dekanlığa ve yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne veya
bölüm/program başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. İlgili öğretim elemanınca sınav ev-
rakının incelenmesi sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili bölüm/program baş-
kanlığının da görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda düzeltilir ve
sonuç ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve kendi-
sine bildirilir.

Mazeretler
MADDE 24 – (1) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple

mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde
ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler
kabul edilmez.

(2) Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır:
a) Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üni-

versite sağlık kurumlarından veya resmî yataklı ya da resmî hasta kabul yetkisi olan yataklı
özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması,

b) 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nede-
niyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmiş olması,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olmak kaydı
ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derece yakınlarının ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka
kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu bel-
gelendirmesi ve bunun ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi,

d) Öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyen ekonomik nedenlerin ortaya çık-
ması,

e) Öğrencinin tutuklu olması,
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f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alın-
ması,

g) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması
gerekir.
(3) Başarısız dersi olan veya disiplin cezası alan öğrenciler Üniversite bünyesinde faa-

liyet gösteren öğrenci temsilciliklerine, kulüplere, spor kurullarına ve benzeri yerlere başkan,
başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olamaz ve Üniversite burslarından yararlanamaz.

Mazeretlerle ilgili yapılacak işlemler
MADDE 25 – (1) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli mazeretlerle

ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:
a) Mazeret süreleri kayıt dondurma işlemini gerektirmeyecek öğrencilere; giremedikleri

sınavlar için, istemeleri halinde bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e)
bendinde belirtilen kapsam ve koşullarda mazeret sınav hakkı verilir.

b) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, ilgili
yönetim kurulu kararı ile dondurulur.

c) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, sağlık raporu dâhil, mazeretli geçen
süre dikkate alınmaz.

ç) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı
geçersiz sayılır.

Başarı notunun tespiti
MADDE 26 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, laboratuvar ve diğer uygulamalı çalışmalar ile ara sınav ve yarıyıl/yılsonu veya bütünleme
sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendi-
rilir. Bir dersin ara sınav, genel sınav ve bütünleme sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir.
Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır (0)’dır.

(2) Ham başarı puanı; bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirerek dönem sonu
sınavına giren öğrenciler için, ara sınavın %40’ı ile genel/bütünleme sınavının %60’ı toplanarak
hesaplanır. Genel/bütünleme sınav notunun hesaplanması için genel/bütünleme sınavından 100
üzerinden en az 50 alınması zorunludur. Bir dersten veya uygulamadan başarılı sayılmak için
öğrencinin yarıyıl sonu değerlendirme notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

(3) Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran öğrenci-
ye, o sınav için sıfır verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması
MADDE 27 – (1) Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalamaları şunlardır:
a) Ağırlıklı Not: Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o der-

sin ağırlıklı notudur.
b) Dönem/Yıl Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin

ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme
işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten
küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit
edilir.

c) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin bir fakülte veya yüksekokula kaydol-
masından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi
toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin
tekrar ettiği derslerden aldığı son notlar dikkate alınır.

ç) Mezuniyet Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih
itibariyle genel ağırlıklı not ortalamasıdır.
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(2) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları
dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak bu durumda, öğrencilerin derse
kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı dersin tekrarında devam şartı aranmaz. GNO hesabında, tek-
rarlanan derste alınan en son not geçerlidir. Not yükseltmek için yeniden alınan bu derslerde
öğrenciler dersi ilk kez alıyormuş gibi işlem görür.

Bitirme ödevi, bitirme tezi, bitirme projesi ve staj
MADDE 28 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri kayıtlı ol-

dukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi
veya stajı yapmak zorundadır.

(2) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili
esaslar ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Kredi hesabı
MADDE 29 – (1) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri aşağıda belirtildiği

şekilde hesaplanır:
a) Bir yarıyıl süreyle verilen teorik derslerin programlanmış haftalık bir saati bir kre-

didir.
b) Bir yarıyıl süreyle programlanmış ders uygulamaları, laboratuvar, bitirme tezi, ödevi

veya projesi ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslerin iki saati bir kredi ve bir yarıyıl devam
eden seminerlerin dört saate kadarı bir kredi sayılır.

c) Öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi derslerinin her teorik saati bir kredi ve
uygulamalı saatlerinin iki saati ise bir kredi sayılır. Öğrencinin yapacağı stajlar, kredi ve ders
saati hesabında dikkate alınmaz.

ç) Alınan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne karşılık gelen kredi de-
ğerleri, gerektiğinde bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde ilgili bölüm kurullarında belirlenir
ve Senato tarafından onaylanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatay ve Dikey Geçişler, Mezuniyet Derecesi ve Diplomalar

Yatay geçişler
MADDE 30 – (1) Üniversiteye bağlı öğretim programlarına, gerek Üniversiteye bağlı

öğretim programlarından, gerekse başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler; 24/4/2010
tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine
göre yapılır.

(2) Yatay geçiş kontenjanları; birim yönetim kurullarınca belirlenerek, mayıs ayı sonuna
kadar ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir.

(3) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara yatay geçiş yapılabilmesi için
öğrencinin yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görüyor
olması ya da yabancı dil muafiyet koşullarını yerine getirmiş olduğunu belgelendirmesi gerekir.

(4) Üniversiteye bağlı birim ve bölümler arası yatay geçiş esasları Senato tarafından
ayrıca düzenlenir.

Dikey geçişler
MADDE 31 – (1) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan dikey geçiş sınavında ba-

şarılı olan meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programına kabulleri ve intibakları;
19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık-
öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönet-
melik hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.
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(2) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara dikey geçişi kabul edilen öğren-
cilerden yabancı dil yeterlik sınavına girmeyen veya girip de başaramayan öğrenciler, iki yarıyıl
süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına katılırlar. İki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda
yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan veya yabancı diller yabancı dil hazırlık sınıfı
muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler en fazla iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına
devam edebilir. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrenciler başarılı oluncaya dek kendi im-
kânlarıyla yabancı dil bilgilerini geliştirerek hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getir-
meleri ya da yabancı diller tarafından açılan muafiyet sınavında başarılı olmaları durumunda
esas programa başlarlar. İki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda yabancı dil yeterlik sınavında
başarılı olamayan veya yabancı diller muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, eğer
isterlerse 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına
ÖSYM’ce yerleştirilebilir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere hazırlık sınıfını başar-
maları için kullandıkları ek süre, azami eğitim öğretim süresinden sayılır.

Birim içi geçişler
MADDE 32 – (1) Üniversiteye bağlı herhangi bir birimde, aynı puan türünden öğrenci

alan program veya bölümler arasında geçişler yapılabilir. Bu geçişlerle ilgili esaslar Senato ta-
rafından belirlenir.

Mezuniyet derecesi
MADDE 33 – (1) Mezuniyet derecesi, derslerin kredi değerleri ile başarı notları çar-

pımları toplamının toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Muaf olunan dersler ortalamaya dâhil
edilmez. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini ba-
şarması gerekir. Bu koşul, intibak programı öğrencileri için de geçerlidir.

(2) Lisans öğrenimlerini en çok sekiz yarıyılda, Eğitim Fakültesinin on dönemlik bö-
lümleri için on dönemde tamamlayan öğrencilerden genel not ortalaması 100 tam puan üze-
rinden 85-89 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 90-100 arasında notu olanlar yüksek onur
öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir. Bu durumlarını belirten
özel bir belge kendilerine diplomaları ile birlikte verilir.

(3) Yarıyıl onur listesi veya yüksek onur listesinde yer alabilmesi için öğrencinin;
a) Disiplin cezası almamış olması,
b) O dönem veya yıl içerisinde en az alması gereken ders kredisini tamamlamış ve

aldığı tüm dersleri başarmış olması,
gerekir.
(4) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için izlemekte olduğu programı en az 60 GNO ile

tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.
Diploma ve diploma ekleri
MADDE 34 – (1) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın

tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda diplomaları verilir.
(2) Mezun olan öğrencilere, eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün ders-

leri, uygulamaları ve bunların ders saatlerini; aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi, semi-
ner, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmaları, başarı notları ve varsa yarıyıl/yıl onur derece-
lerini de birlikte belirten bir not belgesi verilir.
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(3) Fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları tarafından verilecek diplomalar;
ön lisans ve lisans düzeylerinde her düzey için farklı şekilde düzenlenir ve Senato tarafından
kabul edilen bir örneğe veya örneklere göre bastırılır.

(4) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan birimlerde diplomalar hem Türkçe hem de ilgili
yabancı dilde hazırlanır.

(5) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet bel-
gesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav döneminin bitim tarihidir.

(6) Diplomaların ön yüzünde:
a) Öğrencinin adı ve soyadı,
b) Diploma numarası,
c) Lisans ve ön lisans düzeyinde başardığı programın adı, bölümü/anabilim dalı, varsa

programın kazandırdığı mesleki unvan,
ç) Mezuniyet tarihi,
d) Fakültelerde Rektörün ve dekanın; yüksekokullarda Rektör ve yüksekokul müdürü-

nün, meslek yüksekokullarında Rektör ve meslek yüksekokulu müdürünün imzaları,
bulunur.
(7) Diplomanın arka yüzünde:
a) T.C. kimlik numarası,
b) Doğum yeri ve tarihi,
c) Babasının ve annesinin adı,
ç) Üniversitedeki kayıt numarası,
d) Diploma tarihi,
bilgileri yer alır.
(8) Diplomalara mezuniyet derecesi yazılmaz ve fotoğraf yapıştırılmaz. Diplomalar

Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir.
(9) Diplomanın kaybı halinde, ikinci defa düzenlenebilir. Tekrarı halinde kaçıncı defa

verildiği belirtilmek kaydıyla yeniden düzenlenebilir.
Ön lisans diploması verilmesi ve meslek yüksekokuluna intibak
MADDE 35 – (1) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı an-

laşılan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde ön lisans dip-
loması verilir.

(2) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrenci-
lerin başvurmaları halinde meslek yüksekokullarına intibakları; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayama-
yanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(3) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden
öğrenciler ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan-
lara ön lisans diploması verilmez.

(4) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenler, kendilerine ta-
nınacak kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, bu öğ-
rencilerin ön lisans diplomalarını iade etmeleri gerekir.

(5) Ön lisans diploması alanların Üniversiteyle ilişiği kesilmiş sayılır.
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Sertifika programları
MADDE 36 – (1) Birimler uygun gördükleri alanlarda sertifika programı önerebilir.

Sertifika programlarının esasları Senato tarafından belirlenir.
(2) Üniversite bölümlerine kayıtlı bulunan öğrencilere yönelik olarak açılan sertifika

programlarına kabul şartlarının programı yürütecek olan bölüm tarafından belirlenmesi, bir
öğrencinin sertifika almaya hak kazanabilmesi için en az 21 kredilik ders alması ve ağırlıklı
genel not ortalamasının en az 100 puan üzerinden 60 olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğren-

ciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesis-
lerine giremezler.

Çift anadal programları
MADDE 38 – (1) Çift anadal programları; bilim alanları yakın olan ve lisans diploması

verilen tüm programlar arasında açılabilir. Çift anadal programları, farklı fakültelerdeki lisans
programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasındaki eşleştirme-
lerle yürütülebildiği gibi, aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokuldaki lisans programları ara-
sında da yürütülebilir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlar;
ancak kendi aralarında çift anadal programları yürütebilir. Hangi bilim alanlarının çift anadal
programı oluşturmak üzere eşleşebileceği ve ikinci lisans programlarının ders uygulama içe-
rikleri, programları yürüten birimlerin ve ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından be-
lirlenir. Uluslararası ortak programlara kayıtlı öğrenciler çift anadal programlarına katılamaz.

Yandal programları
MADDE 39 – (1) Üniversitede; lisans öğrenimini üstün başarıyla yürütmekte olan bir

öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğrenim gör-
mesini sağlayan sertifika amaçlı olarak yandal programları düzenlenebilir. Yandal programları
farklı fakültelerdeki lisans programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans prog-
ramları arasındaki eşleştirmelerle yürütülebildiği gibi, aynı fakülte veya dört yıllık yüksek-
okullardaki lisans programları arasında da yürütülebilir. Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre
öğrenci alan programlar, ancak kendi aralarında yandal programları yürütebilir. Hangi bilim
alanlarının yandal programı oluşturmak üzere eşleşebileceği ve yandal programlarının ders/uy-
gulama içerikleri, ilgili bölümlerin ve ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karar-
laştırılır. Yandal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Uluslararası ortak
programlara kayıtlı öğrenciler yandal programlarına katılamaz.

(2) Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.
Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi
MADDE 40 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer

yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer
yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. Bu öğrencilerde, geçmiş
yıllardaki tüm öğrenim faaliyetlerini başarmış olma şartı aranır.

(2) Öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin ilk iki ve son iki yarıyılında değişim prog-
ramlarına katılamaz.
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(3) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uy-
gulama, staj ve benzeri faaliyetlerin; öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili program/bölüm başkanlığının öne-
risi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.

(4) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllarda da akademik tak-
vime uygun olarak, Üniversitedeki kendi birimine öğrenci katkı payını ödemek ve kayıt yeni-
lemek zorundadır. Bu öğrenciler devam ettiği üniversitenin mevzuat hükümlerine tabidirler.
Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumundan aldığı, ancak başarısız olduğu faaliyetlere
karşılık olan kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlerden de başarısız olmuş sayılır.
Öğrencinin anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim süresinden
sayılır.

Uzaktan eğitim
MADDE 41 – (1) Uzaktan Eğitim; eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı malzeme,

radyo-televizyon ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı
mekânda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türüdür.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde birinci ve ikinci öğretim programındaki
bazı dersler sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için
öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez.

(3) Senato, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin ilgili birim kurulunun
önerisiyle hem örgün öğretim hem de uzaktan eğitim yoluyla verilmesine karar verebilir.

(4) Uzaktan eğitim ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 18/6/2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hakkari Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı de-

ğiştirilerek Hakkari Üniversitesine bağlanan fakülte ve yüksekokullara devam eden öğrenciler;
eğitim ve öğretimlerini, daha önce tabi oldukları Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ilgili yönetme-
liklerine göre sürdürürler. Ancak bu öğrencilerin Yüzüncü Yıl Üniversitesinden almış oldukları
notlar Hakkari Üniversitesinin not sistemine dönüştürülür.

(2) Hakkari Üniversitesini kazanıp eğitim ve öğretimine başka üniversitelerde devam
eden öğrenciler, eğitim ve öğretim süresince devam ettikleri üniversitelerin yönetmeliklerine
tabidirler. Ancak; başka üniversitelerde lisans eğitim ve öğretiminin bir kısmını tamamlayıp,
geri kalan eğitim ve öğretimine Hakkari Üniversitesinde devam edecek öğrencilerin, geldikleri
üniversitelerden almış oldukları notlar Hakkari Üniversitesinin not sistemine dönüştürülür.

(3) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması almaları veya
Meslek Yüksekokullarına intibakları, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlaya-
mayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Harran Üniversitesinden:
HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Harran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alan Koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında gerekli koordinasyonu

ve yürütmeyi yapmak üzere görevlendirilen kişiyi,
b) Çocuk: On sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,
c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Merkez: Harran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Program Koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında sorumlu olduğu prog-

ramı yürüten kişiyi,
f) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Harran Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Alan ve Program Koordinatörleri ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Çocukların, üniversite ortamında fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekle-

mek,
b) Yetenekli çocuklar için ortam oluşturmak ve meslek seçiminde, kendi yeteneklerine

yönelik katkı sağlamak,
c) Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında çocuklara yönelik akademik etkinlikler dü-

zenlemek,
ç) Üniversite imkanlarının Merkezin faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesini ola-

naklar ölçüsünde sağlamak,
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d) Bilimsel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü ulusal ve uluslararası
düzeyde faaliyetler düzenlemek, projeler hazırlamak, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak;
yazılı ve görsel materyal hazırlamak,

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyon-
lara katılmak ve işbirliği yapmak,

f) Engelli ya da herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim
alma şansına sahip olamayan çocukları Merkezin imkânlarından yararlandırmak,

g) Müzik, resim ve spor dallarında yaz okulları düzenlemek,
ğ) İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
h) Çocuk eğitimi konusunda danışmanlık hizmeti vermek.
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcıları,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bulun-
madığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdüre vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı
aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-
sından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-
dürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak,
c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlatıp Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
d) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek,
e) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili

çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl
süreyle Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye
yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamam-
lamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en
az iki olağan ve gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çok-
luğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak, gerek duyulan komisyon ve

çalışma grupları oluşturmak,
b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını

belirlemek,
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c) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını inceleyerek karara
bağlamak,

ç) Açılacak sosyal, kültürel ve sportif programların önerilen usül, şekil ve şartlarına ka-
rar vermek,

d) Merkezde yapılan bütün faaliyetlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hüküm-
lerine göre yapılmasını denetlemek.

Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan uzman kişiler arasından üç yıl süre için Rektör tarafından
görevlendirilen en az beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak,
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.
Alan ve program koordinatörleri ve görevleri
MADDE 11 – (1) Alan koordinatörü; Üniversitede görevli akademik veya idari personel

arasından ve bilim, sanat, spor ve kültürel alanlarda görev yapmak üzere Yönetim Kurulunun
görüşü alınarak Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Alan koordinatörünün görevi; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programların
açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak çocukların seçim ölçütlerini, derslerini,
akademik etkinlik takvimini, ders programlarını belirlemek, program süresince çocukların sağ-
lık ve güvenlik içinde programa katılmaları için gerekli önlemleri almaktır.

(3) Program koordinatörü, Üniversitede görevli akademik veya idari personel arasından
alan koordinatörünün ve Müdürün önerisi ile rektör tarafından görevlendirilir. Program koor-
dinatörü, alan koordinatörü ile işbirliği içinde çalışır. Gerçekleştirilen program sona erdiğinde
görev süresi sona erer.

(4) Program koordinatörünün görevi; program çalışması yapmak, içeriğini ve aşama-
larını oluşturarak alan koordinatörüne sunmak, programın eğitmenlerini ve görev dağılımlarını
belirlemek, alan koordinatörünün onayından sonra, program ile ilgili kararları Yönetim Kuru-
luna sunmak ve sorumlu olduğu programı yürütmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Aydın Üniversitesinden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2012 tarihli ve 28439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Öğrenciler, yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu
sınavına tabi tutulur. Her yarıyılda en az bir ara sınav ve/veya değerlendirme yapılır. Yarıyıl
sonu sınavları ve/veya değerlendirmeleri, anabilim yahut anasanat dallarınca belirlenen ve ens-
titü müdürlüğünce ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara gi-
remeyen öğrencilere, mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kabul edilmesi şartıyla
giremedikleri sınavların yerine mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final sınavları için mazeret sı-
nav hakkı verilmez. Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile final sınavına girme hakkı
elde edenlerden, final sınavına giremeyen öğrencilere, başarısız oldukları her ders için ilgili
dönem sonlarında bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavında alınan not, final sınavı
notu yerine geçer.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;
a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak,
b) Uygulama veya varsa laboratuarların en az % 80’ine katılmak,
c) Uygulama veya laboratuarda başarılı olmak
gerekir.
(3) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye verilecek yarıyıl ders notu, yarıyıl sınavı

sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından takdir olunur.
Yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen derslerin notu; proje, stüdyo ve benzeri akademik çalış-
malar göz önünde bulundurularak ilgili enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının
görüşleri de alınarak enstitü kurulunun kararı ile belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bildirilir. Bu durumda yarıyıl ders notu, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları ve/veya değerlendir-
meleri göz önünde tutularak verilir.

(4) Başarı notu, dönem içi değerlendirmelerinin % 40’ı ve dönem sonu sınavlarının
% 60’ı alınarak belirlenir. Son değerlendirme; o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi
de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanlarınca, 20 nci maddede belirtilen harf not-
larından birisi ile belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenim gören bir öğrencinin

mezuniyeti için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması
gerekir:

a) Tezin veya proje çalışması raporunun çoğaltılmış ve ciltlenmiş altı kopyası,
b) Yükseköğretim Kurulunca istenen, tez raporu için doldurulmuş tez veri giriş formu

ile özet bilgiyi içeren bilgisayar disketi,
c) Enstitü tarafından istenen tez veya proje çalışma raporunun Türkçe ve yabancı dilde

yazılmış özetlerini içeren bilgisayar disketi,
ç) Dönem projesi veya sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı tutanakları ve sınava

ilişkin rapor,
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d) Üniversite enstitüleri bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans programı
öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, İstanbul Aydın Üniversitesi adresli, ulusal veya ulus-
lararası hakemli dergilerde bir makalesinin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması veya
hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış
ve bildiriler kitabında tam metinli veya özeti yayımlanmış bildirisi olması zorunludur.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü
yönetim kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin
mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen öğrenciye, kayıtlı bulunduğu anabilim
veya anasanat dalının onaylanmış adı ve özelliğine göre tezli yüksek lisans diploması verilir.

(3) Diplomada; öğrencinin öğrenim gördüğü anabilim dalı veya anasanat dalı progra-
mının onaylanmış adı ve verilen unvan belirtilir. Diplomada, enstitü müdürü ve Rektörün imzası
bulunur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 43 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, tez

yazım kılavuzuna göre hazırlanmış doktora tezinin ciltlenmiş altı kopyasını, tez sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla ilgili enstitüye teslim eder.
Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü
müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Bu süre sonunda da tezini
teslim etmeyen öğrenciye istediği taktirde ilave ek süre verilebilir. Diplomaya hak kazanabil-
mek için, Üniversite enstitülerine bağlı olarak eğitim-öğretim yapılan bütün doktora program-
larındaki doktora öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, İstanbul Aydın Üniversitesi adresli,
bir adet bilimsel makalesi uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edil-
miş olması zorunludur. Bu makalenin Expanded Science Citation Index (SCI)’de taranıp Tür-
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nun başvuru dönemi için geçerli (A)
listesinde yer alan ve Social Science Citation Index (SSCI) ile Arts Humanities Citation Index
(AHCI)’de taranan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde, Expanded SCI’da taranan ve
TÜBİTAK’ın başvuru dönemi için geçerli (B) listesinde yer alan uluslararası hakemli ve sürekli
dergilerde, Expanded SCI’da taranan, ancak TÜBİTAK’ın başvuru dönemi için geçerli (A) ve
(B) listelerinde yer almayan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış olması ge-
rekir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile Engineering Index (EI), Chemistry Citation Index (CCI), Compu Math Citation Index
(CMCI), ANBAR, ECONLIT ve Architectural Periodicals Index kapsamındaki uluslararası
hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler uluslararası hakemli dergilerde yayım-
lanmış veya yayına kabul edilmiş makaleler de bu kapsamda değerlendirilebilir. Yayın şartı
aranmayacak doktora programları, senato kararı ile belirlenecektir.

(2) Diploma tarihi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir, doktora diploması
üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalı ve programının onaylanmış adı bulu-
nur. Bu diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/10/2012 28439
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İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Bir öğrencinin bir yarıyıldaki normal iş yükü 30 AKTS, azami iş
yükü ise 42 AKTS’dir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren kayıtlı ol-

dukları eğitim-öğretim programlarının ders tanımlarında belirtilen tüm öğrenme faaliyetlerine
ve sınavlarına katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve labora-
tuvarlara en az %70 oranında devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devamsızlık durumu, ilgili
öğretim elemanı tarafından AYSIS’e işlenir. Öğrenciler devamsızlık durumunu AYSIS’den iz-
ler/izleyebilirler. Devamsızlık oranı %30'a ulaşınca, otomatik olarak öğrenciye NA notu verilir
ve öğrenci yarıyıl sonu final sınavlarına giremez.

(3) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat
ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate
alınmaz.

(4) Hangi gerekçeyle olursa olsun, devam zorunluluğu bulunan bir dersin devam zo-
runluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, o dersten yarıyıl sonu final sınavına giremez ve NA
notu ile başarısız sayılır.

(5) Bir dersi tekrar alan bir öğrenci, devamsızlıktan kalmamış ise, bu derse devam etmek
zorunda değildir. Ancak, öğrenci bu derslerin proje, laboratuvar, uygulama, ara sınav ve benzeri
çalışmalarına katılmak ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(6) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınava gire-
meyen öğrencilere, yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilir. Öğrencilerin, maze-
retlerinin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa
veya müdürlüğe bildirmeleri gerekir. Final sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

(7) Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile final sınavına girme hakkı elde eden-
lerden, final sınavına giremeyen öğrencilere, başarısız oldukları her ders için ilgili dönem son-
larında bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavında alınan not, final sınavı notu yerine
geçer. Yaz öğretimi için bütünleme sınav hakkı verilmez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

15/5/2012 28293
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Okul Öncesi

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorun-

ların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini arttırmak, okul

öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında bilimsel araş-

tırmalar ve çalışmalar yapmak.

b) İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, merkez bünyesinde uygulamalı kreş,

anasınıfı ve anaokulu açmak.

c) Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uy-

gulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.
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ç) Uygulama anaokullarında eğitim görecek çocukların, eğitim ve sağlık bilimleri ge-
reklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan gelişimlerini ve yaratıcılıklarını
en üst seviyeye çıkarmak, problem çözme, düşünme ve karar verme becerilerini desteklemek
ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak.

d) Eğitimin sürekliliği ve okul öncesi eğitim çağındaki çocukların tüm alanlardaki ge-
lişimlerini desteklemek amacıyla, aile ve çocuk bakımını üstlenen bireylere yönelik eğitim
programları ve kurslar düzenlemek.

e) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek.

f) Okul öncesi ve ilgili alan öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması konu-
sunda resmi ve özel kuruluşların ihtiyaç duydukları hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim desteğini
sunmak.

g) Faaliyet alanına giren konularda yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum,
seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 7 – (1) Müdür; okul öncesi eğitim konularında araştırma ve uygulama dene-

yimi olan, Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görev-
lendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi
dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-
sından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından
en çok üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi
kendiliğinden sona erer. Müdürün, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi
vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendiri-
lebilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır;
a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündem-

lerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
b) Merkezin bu Yönetmelik hükümleriyle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için

idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.
c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir

önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.
ç) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rek-

töre rapor vermek.
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d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit

etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezi temsil etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından okul öncesi eğitim konularında

araştırma ve uygulama çalışmaları olan Üniversite Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı öğretim

elemanları arasından görevlendirilecek üç üye, Müdür ve Danışma Kurulu içinden Rektör ta-

rafından seçilen bir üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin gö-

rev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona

ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak en az iki ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü

durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim

Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile

alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği

halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını ha-

zırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Senato kararı ve Rektörün onayı

ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine ilişkin ka-

rarları almak.

ç) Araştırma ve proje tekliflerini incelemek ve karara bağlamak.

d) Uygulama anaokullarında ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygula-

malarda anaokulu yönetimi ile koordinasyonu sağlamak.

e) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerini düzenlemek.

f) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturmak, bu grupların konularına

ve görevlendirilecek elemanlarına ilişkin kararlar almak.

g) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

ğ) Kendi görev alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teklif edeceği bir üye ile İl Sağlık Müdürlüğünün teklif edeceği

bir üye olmak üzere Rektör tarafından resen veya Yönetim Kurulunun teklifi üzerine üç yıl

için görevlendirilecek en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görev-

lendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa ola-

ğan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya

çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına

uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine

göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisinin bir kıs-

mını veya tamamını Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ 

İŞLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karade-

niz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci

İşleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012-2013 eğitim-öğretim yılından önce Üniversitede kayıtlı

olan öğrencilerin mezuniyet sınavları ile ilgili olarak 34 üncü maddeyle yürürlükten kaldırılan

Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/10/2012 28438
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Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araş-

tırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanlarını, yönetim

organlarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma La-

boratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MAÜ-MERLAB): Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Labo-

ratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde mevcut ileri bilimsel ve stratejik araştırma laboratuvar/labo-

ratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimleri koordine etmek, AR-GE im-

kânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,

b) Üniversite bünyesinde yapılan temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki bi-

limsel araştırma çalışmalarına, analiz ve ölçümler yaparak, destek sağlamak,

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına

uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,
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ç) Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşlar ile işbirliği yaparak, sorunlarının
çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını vererek ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak,

d) Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, Üniversite-sanayi iş-
birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü

şahısların analiz ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunca belirlenecek bedel karşılığında gerçekleştir-
mek.

b) Merkezdeki cihazlarla ilgili araştırmacıların gelişimine yönelik programlar düzen-
lemek.

c) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.
ç) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin

raporlar düzenlemek.
d) Gerektiğinde merkeze bağlı yeni laboratuvar ve birimler kurmak.
e) İlgili kurullarca belirlenecek bedel karşılığında sanayi kuruluşları ile diğer özel ve

kamu kuruluşlarının isteği üzerine araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, danışmanlık
hizmeti vermek.

f) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına açık ileri düzey cihaz-
lardan oluşan laboratuvar imkânlarını sürekli hizmette tutarak etkili ve verimli bir çalışma or-
tamı yaratmak.

g) Merkezin olanakları ve işlevleriyle ilgili tanıtımını gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma ve Uygulama Birimleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Merkez Yönetim Kurulu.
c) Merkez Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendiri-
lebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi
sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden
görevlendirme yapar.

(2) Merkez Müdürünün önerisiyle, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tara-
fından iki müdür yardımcısı görevlendirilir.

(3) Müdür yardımcıları, laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlar ve Merkez Müdürüne
yardımcı olurlar. Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe
vekâlet eder.

(4) Müdür yardımcısının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                 31 Ocak 2013 – Sayı : 28545

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 49



Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezin ve personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak.

f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Merkez müdür yar-

dımcılarıyla birlikte en fazla yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun, Merkez Müdürü

ve yardımcıları dışındaki diğer dört üyesi Üniversite öğretim üyeleri arasından, Merkezden ya-

rarlanan akademik birimlerin temsiline de özen gösterilerek Müdür tarafından önerilerek Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi

dolmadan görevinden ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen

üyenin yerine kalan süre için aynı usulle yeni görevlendirme yapılır.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak

toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli

hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt

çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yö-

netim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrul-

tusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini

karara bağlamak, uygulanışına yardımcı olmak.

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma

programını düzenlemek.

ç) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında işbirliğini gerektiren ça-

lışmaların yürütülebilmesi için Müdüre yardımcı olmak.

d) Merkezde yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna

sunmak.

e) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonların oluştu-

rulmasına yardımcı olmak.
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f) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit

etmek ve protokollerini hazırlamak.

ğ) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.

h) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Danışma Kurulu; doğal üyelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla

doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite

içinden ve dışından olmak üzere, Merkezden yararlanan akademik kuruluşların eşit temsil edil-

mesine özen gösterilerek, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla on iki kişiden

oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve

tavsiyelerde bulunmak.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği or-

tamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda

görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilecek per-

sonel ile karşılanır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde ilgili mev-

zuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                 31 Ocak 2013 – Sayı : 28545

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 51



Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Tıp Fakültesi,

Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Veteriner Fakültesi hariç, diğer fakülte, yük-
sekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygula-
nacak esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi programlarına öğrenci kabulü, önlisans
ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine
ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencinin iş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunu,
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere fakülte

dekanı/yüksekokul müdürü/meslek yüksekokulu müdürü veya bölüm başkanları tarafından gö-
revlendirilen öğretim elemanını,

ç) Ders tekrarı: Ders ve/veya uygulamalardan yeterli devamın sağlanamamış olmasını,
d) Fakülte: Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı fakülteleri,
e) İkinci öğretim: Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini taki-

ben yapılan örgün öğretimi,
f) Meslek yüksekokulu: Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,
g) Ön koşul dersi: Bir derse kaydolunması için başarılmış olması koşulu aranan dersi,
ğ) Ön koşullu ders: Kaydolunması bir önceki yarıyıl ve yıllarda yer alan ön koşul dersler

ile uygulamaların başarılmasına bağlı olan dersi,
h) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
j) Yüksekokul: Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı yüksekokulları
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim takvimi
MADDE 4 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eği-

tim-öğretim takvimi Senato tarafından belirlenir.
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Öğretim süresi
MADDE 5 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim

yapılması Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen birimler dışında, yarıyıl esasına göre düzen-
lenir. Ancak, ilgili kurullar bir dersin iki yarıyıl okutulmasına karar verebilir. Bir eğitim-öğretim
yılı en az ondört hafta süreli güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Dönem
sonu sınavları bu süreye dahil değildir. Bu süre, ilgili birimin teklifi ve Senatonun kararıyla
arttırılabilir.

(2) Güz ve bahar yarıyılları dışında ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararıyla yaz
okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

(3) Eğitim-öğretim süresi, bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve lisans öğretimi ya-
pılan fakülte ve yüksekokullarda sekiz yarıyıl veya on yarıyıl, ön lisans öğretimi yapılan meslek
yüksekokullarında ise dört yarıyıldır. Bu sürelere yabancı dil hazırlık sınıfı dahil değildir.

(4) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksı-
zın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek
lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak
mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili dö-
neme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam
etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Üniversiteye kayıt
MADDE 6 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu öğrencisi

olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde istenen belgelerle
kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Kayıt için is-
tenen belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı şekilde düzenlendiğinin veya sahte olduğunun
anlaşılması durumunda ilgili öğrencinin kaydı silinir ve hakkında kanuni işlem başlatılır.

(2) Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına da-
yanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yılı veya yarıyılı

başında, Senato tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. İlgili mevzuat gereği katkı payı
ödemesi gereken öğrencilerin kayıtlarını yeniletebilmek için her yarıyıl belirlenen öğrenim
katkı payını ödemeleri gerekir. Kaydın silinmesi halinde alınan öğrenim katkı payı iade edilmez.

(2) İlan edilen tarihlerde haklı ve geçerli nedenlerle öğrenim katkı payını ödemeyen
veya kaydını yenilemeyen öğrenciler için Senato tarafından bir ekle sil dönemi belirlenir. Bu
durumda olan öğrencilerin belirlenen sürenin sonuna kadar ilgili birime başvurmaları gerekir.
Başvurular, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yaptırmayan veya yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıl
veya yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremezler.

(4) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari
derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu
itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dö-
nemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.
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Eğitim-öğretim programları
MADDE 8 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimler dışındaki fa-

külte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulları, bir sonraki eğitim-öğretim yılının teorik ve uy-
gulamalı dersleri ile bitirme tezi, bitirme ödevi, proje ve stajlarını gösteren eğitim-öğretim
programlarını; ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili birim kuru-
lunda karara bağlar ve her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunar. Öğretim
programlarındaki derslerin bir kısmı seçmeli ders olarak verilir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi
için o dersi en az on öğrencinin seçmesi gerekir. Aksi takdirde söz konusu seçmeli ders açılmaz.
Ancak, programa/bölüme kayıtlı öğrenci sayısı onun altında kaldığı takdirde bu sınırlama ge-
çerli değildir. Eğitim-öğretim programları Senatonun onayından sonra uygulamaya konulur.
Zorunlu veya seçmeli bireysel uygulamalı derslerle ilgili, öğrenci sayısına bağlı olarak dersin
açılıp açılmamasına ilgili birim kurulu karar verir, bu karar Senato tarafından onaylandığı tak-
dirde uygulanır.

Akademik danışmanlık
MADDE 9 – (1) Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının

çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce
bölüm başkanlıklarının önerisi ve birim yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları ara-
sından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen
öğrencilerin kayıt yenileme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemleri yanında diğer sorunlarının
çözümüne de yardımcı olurlar.

Ön koşul ve ön koşullu dersler
MADDE 10 – (1) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma

şartı aranabilir. Bu durumlarda ön koşul dersi ile buna dayanan ön koşullu dersin her yarıyıl
açılması veya ön koşullu ders yıllık ise her yıl açılması zorunludur. Ön koşul ve ön koşullu
derslerle ilgili esaslar ilgili birimin önerisiyle Senato tarafından belirlenir ve ön koşul veya ön
koşullu dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir.

Derslerden muafiyet
MADDE 11 – (1) Ön lisans veya lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran veya ku-

rumlar arası yatay geçiş ve dikey geçişle kabul edilen öğrenciler daha önce kaydoldukları yük-
seköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, eğitim-öğ-
retimin başlamasından itibaren onbeş gün içinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri ilgili
birimin yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır. Öğrencinin muaf sayıldığı ders-
lerden aldığı notlar muaf (M) notuna dönüştürülerek transkriptinde ayrı bir bölüm halinde gös-
terilir. Muaf (M) notu alınan ders tekrarlanmaz ve akademik ortalamaya dahil edilmez.

(2) Üniversite öğrencisi iken veya Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme
sınavı ile yeniden Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler ile kurum içi yatay geçiş yapan
öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları derslerin notları, ilgili birimin yönetim kurulu
kararı ile 22 nci maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik
ortalamaya dahil edilir.

(3) Ortak zorunlu yabancı dil ve temel bilgisayar gibi müşterek dersler için eğitim-öğ-
retimin başlamasından sonra bir ay içerisinde merkezi muafiyet sınavı açılır. Bu sınavda başarılı
olan öğrenciler ilgili dersten muaf sayılır ve bu sınavdan alınan notlar akademik ortalamaya
dahil edilir.
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Yabancı dil
MADDE 12 – (1) Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim; 4/12/2008 tarihli ve

27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak yürütülür.

Ders yükü ve kaydı
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, kayıt yenileme süresi içinde öğrenim katkı payını yatır-

dıktan sonra danışmanlarının denetiminde ders kaydını yaparlar. Kayıt yenileme işlemi danış-
manın onayından sonra kesinleşir.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde birinci yıl öğrencileri açılan zorunlu derslerin tümü
ile eğer varsa tamamlaması gereken kredi miktarı kadar seçmeli dersleri, diğer öğrenciler ise
öncelikle başarısız oldukları veya daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak
zorundadır.

(3) Eğitim-öğretim müfredatından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu
derslerin yerine konulan dersleri alır, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutul-
maz, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam AKTS kredisini tamamlamak üzere yerine
başka ders alırlar.

(4) Öğrenciler, diğer bölüm ve birimlerden de kendi birimlerinin koyduğu kurallar çer-
çevesinde seçmeli ders alabilirler.

(5) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadıkları derslere de-
vam edemez ve bu derslerin sınavına giremezler. Kayıt yaptırmadıkları dersin sınavına giren
öğrencinin notu geçerli sayılmaz.

(6) Öğrenciler, azami ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla ilk kez aldıkları dersleri,
kayıt yenileme süresi sonunda Üniversitenin akademik takviminde belirtilen tarihler arasındaki
ekle sil döneminde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilir. Öğrenim katkı payı ödemesi
gereken öğrenciler öğrenim katkı payını bu dönemde ödeyebilir ve ders kaydı yaptırabilir.

(7) Öğrencilerin ders yükleri AKTS kredisi cinsinden belirlenir. Bir öğrencinin her ya-
rıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın eğitim-öğretim planında yer alan
derslerin AKTS kredisi cinsinden toplamıdır.

(8) Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı AKTS kredi miktarı 40’ı aşamaz. Öğrenci üst
yarıyıldan ders alarak, öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir. Birinci sınıf öğ-
rencileri ile genel not ortalaması 75’in altında olan öğrenciler üst yarıyıldan ders alamazlar.

(9) Gerektiğinde bölümün isteği, birim kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile bazı
zorunlu dersler her iki yarıyılda da açılabilir. Bulunduğu yarıyıldan farklı bir yarıyılda açılan
dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dahildir.

Kredi hesabı
MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin AKTS kredi değerleri aşağıda belir-

tildiği şekilde hesaplanır:
a) Ders kredilerinin hesaplanmasında, Yükseköğretim Yeterlilikleri çerçevesinde her

bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazan-
dırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra labo-
ratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav,
staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. 1 AKTS
kredisi 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senatoca belirlenir.

b) Yükseköğretim Yeterlilikleri çerçevesinde yer alan krediler; 5 inci düzey (ön lisans)
için 120, 6 ncı düzey (lisans) için 240, yüksek lisans düzeyindeki bütünleşik olan programlar
için 300 AKTS kredisidir.
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Genel not ortalamasının belirlenmesi
MADDE 15 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamaları be-

lirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin AKTS kredisi ile başarı notunun
çarpımıdır ve genel not ortalaması alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin
AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki ha-
neli olarak gösterilir.

Derse devam ve yoklamalar
MADDE 16 – (1) Öğrenciler; derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

Devam zorunluluğunun sınırı teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde ise % 80’dir. Bu
şartları yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Öğ-
rencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava
girme hakkı kazanamayanların listesi, yarıyıl/yıl sonu sınavından önce ilan edilir.

(2) Önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ancak başarısız olunmuş derslerde
de yeniden devam şartı aranır.

(3) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate
alınmaz. İstisnai durumlar Senato tarafından karara bağlanır.

Sınavlar
MADDE 17 – (1) Sınavlar; ara, yarıyıl/yıl sonu, bütünleme, mazeret ve tek ders olmak

üzere beş çeşittir.
(2) Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı ile sözlü, yazılı ve uygulamalı ya da

yazılı, sözlü, uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav şekillerinden hangilerinin uygulanacağına
ilgili birimin yönetim kurulu karar verir.

(3) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde öğrenci kimlikleriyle
sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi halinde aldığı not
iptal edilir.

(4) Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.
(5) Bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. İlgili bölüm kurulu birden

fazla ara sınav yapılmasına karar verebilir ve bu sınavlardan biri seminer, ödev ve proje şeklinde
de olabilir. Mazeretsiz ara sınava girmeyen öğrenci yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilir.
Ancak bu durumdaki öğrencinin ara sınav notu 0 (sıfır) kabul edilir.

(6) Öğrenciler öğrenim sürelerini tamamladıktan sonra mezuniyetleri için tek dersi kal-
dığında başvurmaları halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla o dönemin bütünleme sı-
navından sonraki bir ay içinde tek ders sınavına alınırlar. Bu hakkı her öğrenci bir kez kulla-
nabilir. Bu sınavda ara sınav notu aranmaz ve alınan not tam notun en az % 60’ı ise öğrenci
başarılı sayılır.

(7) Sınavlar birim yönetimleri tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarınca yapılır.
Sınavın yürütülmesinden dersi okutan öğretim elemanı ve görevli gözetmenler birlikte sorum-
ludur.

(8) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav sonuçlarını, ilan edilen tarihler içinde öğrenci-
lere duyurulmak üzere ilgili birim yönetimine teslim eder. Her türlü sınav evrakı, ilgili mev-
zuata uygun olarak saklanır.

Mazeretler
MADDE 18 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı

halinde, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karar verilir. Mazeretin kabulü için kanıtlayıcı
belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren bir hafta içinde ilgili birime başvurul-
ması gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır;
a) Öğrencilerin bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporlarının bulunması,
b) Öğretime, 2547 sayılı Kanuna göre Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi,
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c) Doğal afetler sonucu öğrencilerin öğrenimine devam edememesi,
ç) Öğrencilerin birinci dereceden akrabalarının ağır hastalığı ya da ölümü,
d) Öğrencilerin idare tarafından görevli veya izinli sayılması.
Kayıt dondurma ve izinli sayılma
MADDE 19 – (1) Kayıt, derse devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini

bu Yönetmelikte belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları
ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla saklı tutulur ve kaybettikleri süre kanuni öğrenim süre-
sinden sayılmaz. Bu öğrenciler mazereti nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimlerine devam
ederler. Ancak bu tür durumlarda izinler ile ilgili başvuruların yarıyılın başlangıcından itibaren
bir ay içinde yapılması gerekir.

(2) Öğrenciler kanuni öğrenim süresi içinde en çok bir yıl veya iki yarıyıl kayıt don-
durma isteğinde bulunabilir.

(3) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kaydını donduran öğrencilerden kayıtlarını
dondurdukları o yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce
ödenmiş olan katkı payları varsa talep edilmesi halinde eğitim öğretime başladığı dönemin
katkı payı olarak kabul edilir. Ancak varsa katkı payı farkı da ödenir.

(4) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, ilgili birim yönetim kurulunca derslerden ve ara
sınavlardan izinli sayılır.

İlişik kesme
MADDE 20 – (1) Aşağıdaki durumlarda ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla öğren-

cinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin tespit edil-

mesi,
b) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumun-
dan çıkarma cezası almış olması,

c) Öğrencinin yazılı isteği ile kaydını sildirmek istemesi.
Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, laboratuar ve diğer uygulamalı çalışmalar ile ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme
sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendi-
rilir. Bir dersin ara sınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir.
Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır (0)’dır.

(2) Ders başarı puanının hesaplanmasında, ara sınavın ağırlığı % 40, yarıyıl/yıl sonu
veya bütünleme sınavlarının ağırlığı % 60’tır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur,
ancak ders başarı puanının hesabında ondalıklı sayılar tam sayıya tamamlanır.

(3) Ders ve uygulamalardan zorunlu devam süresini sağlamış olup, sınavlarda başarı
için yeterli notu alamayan öğrenci başarısız sayılır. Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yıl
sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, ders başarı puanının en az 60 olması gerekir.

Notlar ve dereceleri
MADDE 22 – (1) Başarı puanlarına karşılık olan dereceler aşağıdaki tabloda belirtil-

miştir:
Puan Dereceler
85-100 Pekiyi
70-84 İyi
60-69 Orta
0-59 Başarısız
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Sınav sonucuna itiraz
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına itirazlarını sınavların ilan tarihinden

itibaren yedi gün içinde yazılı olarak dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdür-
lüğüne yapabilir. İtiraz, ilgili anabilim dalı/bölüm başkanı tarafından değerlendirilir. Sonuç
ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın ya-
pıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

Bitirme ödevi, bitirme tezi, bitirme projesi ve staj
MADDE 24 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri kayıtlı ol-

dukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi
veya stajı yapmak zorundadır. Bu maddede yer alan eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili esaslar
ilgili birimin yetkili kurullarınca belirlenir.

Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 25 – (1) Yaz öğretimi hariç, herhangi bir dönem sonunda o döneme ait not

ortalaması en az 75, en çok 84 olanlar onur öğrencisi, en az 85 ve daha yüksek olanlar yüksek
onur öğrencisi sayılır. Ancak bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi bir dönemde di-
siplin cezası almaması ve bulunduğu dönem dahil bütün dersleri almış ve başarmış olmaları
gerekir.

(2) Bu öğrencilerin listesi, ilgili eğitim birimi tarafından her dönem sonunda ilan edilir.
Öğrencilerin başarı belgeleri, eğitim birimleri tarafından kendilerine verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatay ve Dikey Geçişler, Mezuniyet Derecesi ve Diplomalar,

İntibak ve Sertifika Programları

Yatay geçişler
MADDE 26 – (1) Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim programlarına diğer üniversite-

lerden veya Üniversite içi birimler arasından yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve
27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasındaki Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Dikey geçişler
MADDE 27 – (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi

olarak yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olan meslek yüksekokulu mezunlarının lisans
programına kabulleri ve intibakları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğ-
renimine Devamları Hakkında Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Mezuniyet derecesi
MADDE 28 – (1) Mezuniyet derecesi; derslerin AKTS kredi değerleri ile başarı notları

çarpımları toplamının toplam AKTS kredisine bölünmesiyle bulunur. Bir öğrencinin mezun
olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini başarması gerekir.

Diplomalar
MADDE 29 – (1) Dört yarıyıllık eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan öğ-

rencilere önlisans diploması; sekiz yarıyıllık eğitim-öğretim programlarını başarı ile tamamla-
yanlara lisans diploması, Üniversitenin on ve oniki yarıyıllık eğitim-öğretim programlarını ba-
şarıyla tamamlayanlara tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar
öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.
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(2) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan
dolayı verildiği ve ikinci nüsha olduğu belirtilen bir belge düzenlenir. Bu belge ve diplomalar
fakültelerde dekan ve Rektör, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ise müdür ve Rektör
tarafından imzalanır.

(3) Diplomalara unvan yazılmaz, programın adı ve derecesi ön lisans, lisans ve tezsiz
yüksek lisans olarak belirtilir. AKTS kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesine
ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

Ön lisans diploması verilmesi ve meslek yüksekokuluna intibak
MADDE 30 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan ve ilk iki

yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, önlisans diploması verilir.
(2) Lisans öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerin başvurmaları halinde meslek yük-

sekokullarına intibakları; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans
Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları ve-
ya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(3) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden
öğrenciler ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan-
lara ön lisans diploması verilmez.

(4) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenler, kendilerine ta-
nınacak kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde ön li-
sans diplomalarını iade etmeleri gerekir.

Sertifika programları
MADDE 31 – (1) Fakülteler uygun gördükleri alanlarda sertifika programı düzenleye-

bilir. Sertifika programlarının esasları Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Senato ve birimlerin

yetkili kurullarının kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34 – (1) 20/2/2012 tarihli ve 28210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yü-

züncü Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 13 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen bir yarıyılda

alınacak AKTS kredi miktarı 2011-2012 eğitim-öğretim yılında veya daha önceden kayıt yap-
tırmış öğrenciler için 50 AKTS’yi geçemez. Bu öğrencilerin alıp başarısız olduğu dersler
için 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen devam şartı aranmaz. Bu uygulama 2013-2014
eğitim-öğretim yılı sonunda sona erer.

Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK 
FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Ka-
mu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine
Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı
bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının
sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama
yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

1/1/2013 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;
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Ekonomi Bakanlığından: 
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2013/1) 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde (TGTC) yapılan değişiklikler sonu-

cunda damping ve sübvansiyona karşı önleme tabi bazı eşyanın sınıflandırmasında da değişik-
likler meydana gelebilmektedir. 

(2) Bu Tebliğ’in amacı, Ek-1’deki tabloda bahsi geçen İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesine İlişkin Tebliğlerin uygulanmasında, mezkûr tabloda yer alan ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca da teyit edilen geçerli eşya sınıflandırmalarının esas alınmakta olduğunun duyu-
rulmasıdır.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ek-1’deki tabloda yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-

lenmesine İlişkin Tebliğler çerçevesinde münhasıran damping ve sübvansiyona karşı önlem
uygulamasına konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde ta-
nımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişikliklerin
ilanını kapsar. 

İlan 
MADDE 3 – (1) Ek-1’deki tabloda yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine

İlişkin Tebliğlerin 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-
kında Kanunun 9 uncu maddesi çerçevesindeki uygulamasında, mezkûr tabloda yer alan tarife
pozisyonları ve eşya sınıflandırmalarının esas alınmakta olduğu ilan olunur. 

(2) Bu Tebliğ, Ek-1’deki tabloda bahsi geçen damping ve sübvansiyona karşı önlemlerin
kapsamında herhangi bir değişikliğe yol açmaz. 

Yürürlük 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından: 
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/2)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri
çerçevesinde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerden 2013 yılının ikinci yarısında sü-
resi dolacak olanların ilanını kapsar.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler 
MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kal-

ma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir. 
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Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler 
MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci

maddesi uyarınca, 2 nci maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce
tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tev-
sik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dam-
pingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir
nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici-
lerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da ku-
ruluşların iddialarını ve taleplerini yeterli delillerle desteklemeleri esastır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen talebin, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi ve
bir nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dam-
pingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel
olduğunun tespit edilmesi halinde, o ürüne yönelik dampinge karşı önlem uygulamasına mevcut
haliyle veya gerçekleştirilen tespitler doğrultusunda değiştirilmiş biçimiyle devam edilebilir. 

(3) Yeterli delilleri içeren yazılı başvuruların ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç
üç ay önce; 

T.C. Ekonomi Bakanlığı 
İthalat Genel Müdürlüğü 
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi 
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA, 
Tel: 0.312.204 77 10 veya 212 87 52 
Faks: 0.312. 212 87 65 
adresine ulaştırılması gerekmektedir. 
Yürürlük 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

SULAK ALANLAR TEBLİĞİ 
(TEBLİĞ NO: 6)

15/3/1994 tarihli ve 94/5434 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip, 17/5/1994
tarihli ve 21937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ramsar Sözleşmesinin (Sulak Alanların
Korunması Sözleşmesi) 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile 17/5/2005 tarihli ve 25918 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinin 24 üncü ve 25 inci madde-
leri uyarınca uluslararası listeye dahil edilerek koruma altına alınan Nemrut Kalderası Sulak
Alan sınırlarını gösteren kroki ile sınır koordinatları ektedir.

Bu alandaki koruma ve kullanım esasları, Sözleşme Hükümlerine uygun olmak üzere
29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddesi ile Sulak Alanların Korunması Yö-
netmeliğinde yer alan esaslar çerçevesinde yürütülür. Uygulamadan sorumlu kurum ve kuru-
luşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, alanın korunmasında yukarıda sözü edilen ulusal mevzuat ve
uluslararası sözleşme hükümlerine uygun işlem yapmakla yükümlüdür.

Söz konusu alanla ilgili olarak yapılacak tüm planlama faaliyetlerinde Ramsar Sözleş-
mesi ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği hükümleri dikkate alınır. Bu alanda daha önce
hazırlanmış her türlü planlama, programlama, projelendirme, koruma ve yönetim çalışmaları
bir yıl içinde sulak alanlarla ilgili ulusal mevzuatımız ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası
sözleşme hükümlerine uyumlu hale getirilir.

Gerçek ve tüzel kişilere verilecek izin, tesis edilecek bina hakkı, mülkiyetin gayri ayni
haklar ile yapılacak tesisler ve kullanma ile ilgili işlemler için bu mevzuat hükümleri esas alı-
narak uygulama yapılır.

Söz konusu alanın sınırları 1/25.000 ölçekli haritalara işlenmiş olup, sınır koordinatları
ile birlikte ilgili kurum ve valiliklere intikal ettirilir.

Tebliğ olunur.
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2013  OCAK PERŞ         KILIÇ 

Orta sayfa 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

31 Ocak 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28545 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 
ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Satışa esas bedeli en az 375,00 TL, en fazla 34.469,43 TL; yatırılması gereken 

güvence tutarıda en az 37,50 TL, en fazla 3.4447,00 TL olan, cinsi, miktarı, özellikleri, satışa esas 

bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen Motosiklet, Binek oto, Hususi Minibüs, 
Kamyonet, Kapalı Kasa Kamyonet, Kamyon ve Tanker-Kamyon cinsi 31 adet araç açık artırma 

suretiyle, Kolejtepe Mahallesi Mühendisevler Sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

hizmet binası adresindeki 4. kat Yemekhane Salonunda 08/02/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

 801/1-1 

—— • —— 
MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1.  Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg. (5 Ton) Margarin teklif alma 

yoluyla alınacaktır. 

2.  Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir. 

3. Teklifler en geç 07.02.2013 Perşembe 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 - 74 745/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYE 

YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 125.890,44 TL ile en çok 134.531,48 TL arasında değişen; 

11/02/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 12.589,04 TL., 

en çok 13.453,15-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli 

ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen toz mahlep, tane mahlep ve kabuklu 

ceviz cinsi 3 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice 

mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 12/02/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 736/1-1 

—— • —— 

MT 5700-MT 5600 RAY OTOBÜSÜ TEKERLEK TAKIMLARINDA KULLANILMAK 

ÜZERE 100 ADET FREN DİSKİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/9847 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Eskişehir/Türkiye 

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 : 100 Adet Fren Diski 

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 Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 21.02.2013 günü, 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. 734/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA 

TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 227,10 TL ile en çok 22.779,90 TL arasında değişen; 

14/02/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 22,71 TL ile en 

çok 2.277,99 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen minibüs, binek otomobil, motorsiklet, 

tanker, kapalı kasa kamyonet, kamyonet, açık kasa kamyonet, cinsi 35 adet araç; açık artırma 

suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan 

Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 15.02.2013 tarihinde saat: 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa 

sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr. internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araça Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Cilvegözü Tasfiye İşletme ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 729/1-1 

—— • —— 

24 ADET RAYBÜS TEKERLEK TAKIMLARI VE 150 ADET ÇAP 1000 MM TEKERLEK 

TAKIMLARI ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 

2 TİP RULMAN SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/9749 

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: 1) 600 adet Rulman Pirinç Kafesli 23132 C / C-3 

 2) 200 adet RULMAN 130/220 ölçüsü: Ray otobüsleri 

için 

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 21.02.2013 günü ve 14:00’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. 733/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Kalkınma Bakanlığı ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar donanım, ihtiyaç 

sahibi 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 Satın Alma Daire 

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

firmaların, ihale doküman bedelini (100.-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 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, 06.02.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma 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. 

 803/1-1 
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MİNİ BUZDOLABI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda evsaf ve miktarları belirtilen malzeme 

kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

 

SIRA NO MAZLEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Mini Buzdolabı 3.500 Adet 

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 26 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 18 ŞUBAT 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 19 ŞUBAT 2013 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 809/1-1 

————— 

AHŞAP DOLAP SATIN ALINACAKTIR 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda evsaf ve miktarları belirtilen malzeme 

kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

 

SIRA NO MAZLEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Ahşap Dolap 3.500 Adet 

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 26 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 18 ŞUBAT 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 19 ŞUBAT 2013 günü saat 11:00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 810/1-1 
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İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN İHTİYACI OLAN, 1 ADET HİZMET ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.K.İ./G.L.İ. Müessesesi-Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

Adresi : Gümüşpınar Köyü Orhaneli/Bursa 

Telefon ve faks numarası : (0224) 827 64 71 - (Faks) 827 64 34 - 827 64 79 

Elektronik posta adresi (varsa) : blisatinalma@bli.gov.tr. 

2 - İhale konusu işlerin 

a) Niteliği, türü ve miktarı: İşletme Müdürlüğümüz İşyerlerinde (İR 79528 ve İR 2405 

no’lu Ruhsat Sahaları ile Sosyal tesisler ve eklentileri), 4857 sayılı İş Kanuna tabi olarak 

çalıştırılan, 340 yevmiyeli personelin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde 12 ay süre ile 

çalıştırılmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen, Ortak Sağlık 

Güvenlik Biriminden (OSGB) kısmi süreli olmak üzere ‘A’ sınıfı belgeli 1 (bir) iş güvenliği 

uzmanı (114 saat/ay) ile 1 (bir) işyeri hekimi (35 saat/ay) hizmet alınması işidir. 

İKN: 2013/11065 

b) Teslim yeri : B.L.İ. Müdürlüğü, Gümüşpınar Köyü/Orhaneli-BURSA 

3 - İhalelerin 

Yapılacağı yer : B.L.İ. Müdürlüğü (Satınalma Şube Müdürlüğü İhale Salonu) Gümüşpınar 

Köyü/Orhaneli-BURSA 

Tarih ve saati : 11.02.2013,-14:00 

4 - İhale dokümanları aşağıda yazılı adres de görülebilir ve ihale dokümanı KDV. Dahil 

50,00-TL.’sı bedel ile satın alınabilir. 

- İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.bli.gov.tr 

- BURSA’da: B.L.İ. Müdürlüğü-Satın Alma Şube Müdürlüğü (Gümüşpınar 

Köyü/Orhaneli) 0224 827 64 71 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, İhale tarih saatine kadar B.L.İ. Genel Muhaberat Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak belirtilen saatten sonra İşletmemiz 

Genel Muhaberat Servisine intikal eden teklifler dikkate alınmayacak ve açılmadan iade 

edilecektir. 

6 - İstekliler tekliflerini birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale üzerine kalan istekliler ile 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

oranda geçici teminat verebileceklerdir. Verilecek olan geçici teminatın geçerlilik süresi, 

tekliflerin geçerlilik süresinden itibaren en az (30) gün fazla olmalıdır. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

9 - Kurumumuz bu ihaleler ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir. 788/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

Grup Müdürlüğümüze bağlı 380 kV Temelli Trafo Merkezinin 3. Şahıslarca İşletilmesi 

(bakım ve güvenlik hariç) ile ilgili hizmet alımı; TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 

3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/9692 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 

(İstanbul Yolu) No: 254   06105-Yenimahalle/ 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0.312.397 24 00     FAX: 0.312.397 24 14 

c) Elektronik posta adresi  : 8grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : www.8iletim.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bir adet 380 kV Trafo Merkezinin İşletilmesi 

(Bakım ve Güvenlik Hariç) 

b) Yapılacağı yer : 380 Kv Temelli Trafo Merkezi Temelli/ANKARA  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 

(İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 13/02/2013 Çarşamba günü, Saat 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdari Şartname ekindeki standart forma uygun Teklif Mektubu. 
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4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

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

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

belge, 

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı 

sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere 

sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu 

ortak (4.1.7.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,  

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler  

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,  

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 
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yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, 

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

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

kriterler: 

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme 

teknisyeni ) elemanların puanlarının Toplamının Trafo Merkezi bazında asgari 64 (Altmış Dört) 

puanı sağlaması şarttır. Aksi halde İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Mesul 

Mühendisin puanı Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı 

taahhüt ettiği eleman puanları “İşletme Elemanları Puan tablosuna yazacaktır.  

4.3.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

4.3.2.1. İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş 

deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

4.3.2.2. İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki 

aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş 

deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin 

katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 

bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 

teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.  
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İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş 

yönetme belgeleridir.  

4.3.2.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

4.4.1. Benzer iş olarak ; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak ; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

4.4.2. ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Türk Lirası) karşılığı 

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Satın Alma ve Ticaret Şefliği Macun Mah. 

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254    06105Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 160 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. 

Ziraat Bankası Necatibey/ANKARA Şubesi IBAN TR36 0001 0007 9537 7120 4460 37 nolu 

hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen 

adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, 

postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı 

idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın 

alma tarihi olarak kabul edilecektir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8.İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254  

06105 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 800/1-1 
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SU BARİYERİ TEKNESİ VE KAPAĞI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : Su bariyeri teknesi ve kapağı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/9160 

Dosya no : 1321003 

1 - İDARENİN: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Su bariyeri teknesi ve kapağı 1 kalem (4.500 adet) 

b) Teslim yeri  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK 

MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

MUAYENE VE TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARIDIR. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

3) İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 25.02.2013 Pazartesi günü        saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Firmalar teklifleriyle ilgili olarak iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 

4.2.2. Su tekneleri için ilgili ülkenin resmi makamlarından alınmış sertifikalar (yanmaz ve 

antistatik olduklarına dair). 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 25.02.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

14. 1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14. 2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama 

işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 

15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 732/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK (2 KALEM)KALKER TAŞTOZU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 -İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0372 259 47 94-259 47 97 

  Fax: 0372 253 12 73-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu işin nev’i :         Malzemenin Cinsi  Miktarı/Ton. 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 - Normal Kalker taştozu 575 

  2 - Emprenyeli Kalker taştozu 510 

b) Teslim yeri : Siparişe müteakip normal kalker taş tozu Kozlu, 

Amasra ve Üzülmez emprenyeli kalker taş tozu ise 

Karadon, Armutcuk ve Amasra Müesseselerinin 

ambarlarına teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi : Sipariş miktarı ve teslim süresi sipariş tarihinden 

itibaren başlamak üzere partiler halinde teknik 

şartnamede belirtildiği gibi olacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 18.02.2013 Pazartesi - saat 15.00 

c) Dosya no : 1312002 

d) İhale kayıt no : 2013/9890 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin 

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İhale İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e)ve(g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İhale İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi ile idari şartnamenin 15 inci maddesine istinaden konsorsiyumlar ihaleye teklif 

veremez. 

j) İdari şartnamemizin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

Firmalar teklifleri ile birlikte Kimyasal analiz ve elek analiz raporlarını verecektir. Ayrıca 

tüm şirketler teklifleri ile birlikte 1’er adet torba numunesi vereceklerdir. 

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire 

Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde 

(Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 

100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 18.02.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli- 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - İdari şartnamemizin 58. maddesine istinaden İstekliler ihale konusu alım için kısmi 

teklif verebilirler. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale konusu alımın tamamını 

kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarlar için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

14 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

15 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

 812/1-1 
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Invitation for Prequalification 

TURKEY 

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) 

(ISMEP) 

Reconstruction Works of Okmeydanı Training and Research Hospital 

(IDB-WB1-YAPIM-01) 

This invitation is same as the one published in March 2012; and the Applications received 

dated May 28, 2012 are still valid unless the applicants changes their associations (joint-ventures, 

alone, or sub-contractor). 

This invitation for bids follows the general procurement notice for this project that 

appeared in Development Business No. 674 dated March 16, 2006; in the Official Journal No OJS 

84 dated April 30, 2008, No OJS S64 dated April 01, 2011 and in Development Business No. 796 

dated March 16, 2011. 

The Republic of Turkey has received financing from the Islamic Development Bank 

(IDB) toward the cost of the Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness 

Project (ISMEP), and it intends to apply part of the proceeds of this Loan to payments under the 

contract for Reconstruction Works of Okmeydanı Training and Research Hospital (IDB-WB1-

YAPIM-01). Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) intends to prequalify contractors and/or 

firms for the Reconstruction Works of Okmeydanı Training and Research Hospital. 

The project covers the Okmeydanı Training and Research Hospital campus including but 

not limited to the construction of the new hospital buildings having 866 beds and approximately 

235.000 m2 built-up area (3B+G+9 Floor+Roof) of which 40.000 m2 is underground parking area 

and all related civil, mechanical, electrical, landscape and infrastructural works as well as 

demolishing of the old buildings. 

The hospital building will be multi-storied comprising in-situ reinforced concrete 

construction and equipped with sophisticated electrical and mechanical services, including lifts, 

heating, ventilation/air-conditioning, sanitary and medical support systems. 

It is expected that invitations for bid will be made in January 2013. 

Prequalification will be conducted through the prequalification procedures specified in 

IDB’s Guidelines for Procurement under IDB Financing, dated May 2009 and is limited to IDB 

Member Countries, as defined in the guidelines. 

Interested eligible applicants may obtain further information from and inspect the 

prequalification document at the Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) (address below) from 

09:00 to 17:00 (Turkey time) which are office hours. A complete set of the prequalification 

document in English may be purchased by interested applicants on the submission of a written 

application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of 500 TL or 230 

Euro. The method of payment will be deposited in the account no. for TL; IBAN-NO: TR31 0001 

5001 5800 7286 1036 53 and for Euro; IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 of 

İstanbul Project Coordination Unit (IPCU) at İstanbul Vakıfbank, Mercan Branch by writing the 

reference number (IDB-WB1-YAPIM-01) of the contract package for which the application will 

be submitted. 

The document will be sent by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-

mail shall not be accepted. 

Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to the 

address below by March 01st, 2013 at 14:00 (local time) and be clearly marked “Application to 

Prequalify for Reconstruction Works of Okmeydanı Training and Research Hospital, IDB-WB1-

YAPIM-01”. 
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Name of Office : Istanbul Project Coordination Unit (IPCU), 

Name of Officer : Kazım Gökhan ELGİN 

Address : M.Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8    34126 

  Beyazıt- Eminönü 

  İSTANBUL/TURKEY 

Telephone : +90 (212) 518 55 00 

Facsimile number : +90 (212) 518 55 05 

Electronic mail address : info@ipkb.gov.tr 760/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2012 yılı gayri safı geliri 486.611,47.-TL. olan birinci sınıf Kartal Onyedinci Noterliği 

24 Mart 2013 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 767/1-1 

—— • —— 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:  

Ankara l. Ağır Ceza Mahkemesinin sanık Halil KULAK hakkındaki 14.03.2007 tarihli 

E:2001/149, K:2007/64 sayılı 14.05.2007 tarihinde kesinleşen kararına göre kaçakçılık suçundan 

ele geçirilen cep telefonlarının bir kısmının iadesine karar verilmiş söz konusu karar, varisi olan 

Hilal KULAK' a tebliğ mazbatalı zarf ile gönderilmiş; ancak tebligatımız adı geçen şahsın 

belirtilen adresinde bulunamadığı gerekçesiyle iade edilmiş olup, iş bu tebligatın 7201 sayılı 

yasanın 28. ve 31. maddeleri gereğince ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 7 

gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Gümrük Yönetmeliğinin 85. maddesi gereğince, iadesine 

karar verilen cep telefonlarının tebliğ tarihinden itibaren 20(yirmi) gün içinde alınmaması halinde 

gümrüğe terk edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra başvurulması halinde 5607 

Sayılı KMK Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, 

Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğin 6/2 maddesi gereğince ardiye ücreti ödeneceği 

ilanen tebliğ olunur. 768/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 

istihdam etmek zorundadır. ....  Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi 

geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

“  Erzurum ilinde faaliyet gösteren 1369 dosya nolu DÖNMEZ Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İzmir ilinde faaliyet gösteren 1590 dosya nolu DOĞAL Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Manisa ilinde faaliyet gösteren 1176 dosya nolu ALANLI  Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Adıyaman ilinde faaliyet gösteren 1103 dosya nolu 02 Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait 

Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 17.01.2013 tarih ve 350 sayılı Olur'u ile geçici 

olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 770/1-1 
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Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimleri için 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde 

belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 

ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçentler 

alınacaktır. 

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 

tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, 

ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek 

bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış 

olmaları gerekmektedir. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir.  

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

Bölüm/Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Doçent 2 

- Göğüs - Kalp Damar Cerrahi Anestezisi 

deneyimli, 

- Yoğun bakım deneyimli (En az 10 yıl bu birimde 

çalışmış olmak.) 

- Bu deneyimlere ek olarak: 

- Nörolojik bilimlerde çalışmış olmak, 

- Transözafagial Ekokardiografi uygulama sertifikası 

sahibi olmak. 

 

Program 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Yaşlı Bakımı Doçent 1 

- Tıp Fakültesi mezunu olmak, 

- Kardiyoloji uzmanı olmak,  

- Obez bireylerde aritma konusunda Uluslararası 

hakemli dergilerde yayın yapmış olmak,  

- Sağ vertikül fonksiyon çalışmalarıyla ilgili yayın 

yapmış olmak. 

 

BAŞVURU ADRESİ: 

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Divan Sokak No: 1 

34848 Maltepe-İSTANBUL 

Tel: 0216 458 08 08 

 

TIP FAKÜLTESİ 

Tel: 0216 458 08 13 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ  

MESLEK YÜKSEKOKULU 

Tel: 0216 458 08 47 811/1-1 
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Aksaray Belediyesinden: 

CUMHURİYET MAHALLESİ SPOR KOMPLEKSİ VE REKREASYON ALANI 

PROJE YARIŞMASI 

1. YARIŞMANIN: 

a) ADI: Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi ve Rekreasyon Alanı Proje Yarışması 

b) TÜRÜ ve ŞEKLİ: Yarışma, Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve 13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım 

Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği 7. Madde h 

bendi” doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak günümüz mimarlık ve peyzaj 

mimarlığı meslek disiplinlerinin yakın ağırlıkta katkısını gerektiren yarışmadır. 

c) YERİ ve KONUSU: Aksaray İli Merkez İlçe Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde 

bulunan  toplu konut alanına hitap eden yaklaşık 13 hektar (İmar planında görünen yollar hariç) 

park alanlarının değerlendirilmesi ile bölge ve şehir halkının kullanımına açılması sağlanarak, 

günümüz mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, şehircilik  ve sanat anlayışına uygun 

ekonomik, çağdaş çözümlerin araştırılması ve güzel sanatların teşvik edilmesi bölge ve şehir 

insanının yaşamını kolaylaştırmak ve çeşitli eylemlerini sürdürebilmeleri için  sosyal kültürel ve 

sportif etkinliklerin gerçekleştirilebileceği kapalı spor salonu ve gençlik merkezi yapılması, 

mesire alanları, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, açık hava spor ve beden geliştirme alanları, 

kent donatı elemanları gibi peyzaj yapılarının yapılması konulu yarışmadır. 

2. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI: TMMOB’nin Mimarlar Odası ve/veya 

Peyzaj Mimarları Odası üyesi olmak ve yarışma şartnamesi satın almış olmak 

3. YARIŞMA TAKVİMİ:  

 

Yarışmanın İlanı 31/01/2013 

Son Soru Sorma Tarihi 21/02/2013 

Cevapların Gönderilme Tarihi 25/02/2013 

Proje Teslim Tarihi 08/04/2013 

Jüri Değerlendirme Tarihi 17/04/2013 

Yarışma Sonucu İlan Tarihi 22/04/2013 

Sergi/Kolokyum Tarihi 27/04/2013 
 

4. JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER: 

Danışman Jüri Üyeleri: 

- Nevzat PALTA – Aksaray Belediye Başkanı - Makine Mühendisi 

- Mehmet ÖZER – Belediye Meclis Üyesi – Mimar 

- Mehmet YARDIMLI – Belediye Meclis Üyesi – Mimar 

- Haluk Şahin YAZGI – Belediye Meclis Üyesi – İnşaat Mühendisi 

- Cemil BEKTAŞ  – Park ve Bahçeler Müdür V. – Ziraat Mühendisi 

Asli Jüri Üyeleri: 

- Prof. Dr. Hasan ŞENER – Y.Müh. Mimar (Jüri Başkanı) 

- Prof. Dr. Oğuz YILMAZ – Y.Peyzaj Mimarı 

- Prof. Dr. Kerim ÇINAR – Y.Mimar 

- Yrd. Doç. Dr. Osman Nuri DÜLGERLER – Y.Müh. Mimar 

- Selami Demiralp – Peyzaj Mimarı 
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Yedek Jüri Üyeleri: 

- Nermin TİRBEN – Peyzaj Mimarı 

- Ayperi KABAKBAŞ – Mimar 

- Hakan BİLGİÇ – Mimar 

Raportörler: 

- Ali EKİN – İnşaat Mühendisi (Aksaray Belediyesi) 

- Turan TOKLUOĞLU – İnşaat Mühendisi (Aksaray Belediyesi) 

- Eda KOYUNCU ÇELİK – Peyzaj Mimarı (Aksaray Belediyesi) 

5. ÖDÜLLER: 

1.’lik Ödülü: 40.000,00 – TL (Kırk bin Türk Lirası) 

2.’lik Ödülü: 25.000,00 – TL (Yirmi beş bin Türk Lirası) 

3.’lik Ödülü: 15.000,00 – TL (On beş bin Türk Lirası) 

Mansiyon 3 adet olmak üzere her biri 7.500,00 – TL (Yedi bin beş yüz Türk Lirası) 

Satın alma için jüri emrine 7.500,00 – TL (Yedi bin beş yüz Türk Lirası) ayrılacaktır. Jüri 

istediği sayıda satın almayı yapabildiği gibi bu meblağı kullanıp kullanmamakta serbest olacaktır. 

6. ŞARTNAME ve EKLERİNİN ELDE EDİLMESİ: 

Yarışmaya katılmak isteyenler 31/01/2013 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen adrese 

başvurup, isim, adres, telefon, faks, e-posta ve hesap no bilgileri ile 100,00 –TL (Yüz Türk Lirası) 

karşılığında “Aksaray Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi ve Rekreasyon Alanı 

Proje Yarışması”  şartnamesini alabileceklerdir.  

Ayrıca şartname bedelinin “Aksaray Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi 

ve Rekreasyon Alanı Proje Yarışması Şartname Bedeli” açıklaması ile Aksaray Belediyesi Vakıf 

Bank Aksaray Şubesi IBAN NO: TR80 0001 5001 5800 7261 2098 55 no’lu hesaba yatırılması ve 

alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne ibrazı ile şartname ve ekleri elden alınabileceği gibi 

dekontun ve isim, adres, telefon, faks, e-posta ve hesap no bilgilerini içeren belgeyi faks ile 

raportörlüğe gönderilmesi sonrasında yarışma şartnamesi ve ekleri ödemeli olarak adreslerine 

gönderilebilecektir. 

Şartname Satış Adresi: 

Aksaray Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi ve Rekreasyon Alanı Proje 

Yarışması Raportörlüğü 

Aksaray Belediyesi 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Zincirli Mahallesi M.Altınsoy Cad. – AKSARAY 

Tel  : 0 382 213 54 92 (282,283) – 0 382 212 65 58 

Faks: 0 382 213 24 04 

Yarışmacılar, proje ve eklerini 08.04.2013 günü saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen 

adrese elden teslim edebilecekleri gibi, Yarışma Şartnamesi hükümleri şeklince kargo ile adrese 

teslim olarak da gönderebilirler. 

7. YER GÖRME: Yer görme zorunlu değildir. 

8. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

a) Adı: Aksaray Belediyesi  

b) Adresi: Zincirli Mahallesi Mehmet Altınsoy Caddesi - AKSARAY  

c) Telefon numarası: 0 382 213 54 92 (281, 282, 283) – 0 382 212 65 58  

ç) Faks numarası:0 382 213 24 04  

d) İnternet adresi: www.aksaray.bel.tr 

e) Elektronik posta adresi:parkbahce@aksaray.bel.tr 758/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Beyşehir Malmüdürlüğü İl/İlçe Konya/Beyşehir 

Adresi 

Evsat Mah. Hükümet Konağı 4. Kat 

Beyşehir/Konya 

Tel-Faks 0332 512 13 21 – 0332 512 66 80 

Posta Kodu 42700 E-Mail konya@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ahmet Acar  

Adresi 

Kayabaşı Kasabası 

Beyşehir/Konya 

 

T.C. Kimlik No. 297 350 696 18  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 798/1/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Beyşehir Malmüdürlüğü İl/İlçe Konya/Beyşehir 

Adresi 

Evsat Mah. Hükümet Konağı 4. 

Kat Beyşehir/Konya 

Tel-Faks 0332 512 13 21 – 0332 512 66 80 

Posta Kodu 42700 E-Mail konya@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Harun Şahiner  

Adresi Başgöze Köyü Beyşehir/Konya  

T.C. Kimlik No. 268 011 669 98  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 798/2/1-1 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 31 Ocak 2013 – Sayı : 28545 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Şuhut Malmüdürlüğü/ 

Afyonkarahisar 
İl/İlçe Afyonkarahisar/Şuhut 

Adresi 
İplik Mah. Hükümet Konağı Kat: 2 

Şuhut/Afyonkarahisar 
Tel-Faks 0272 718 12 28 – 0272 718 14 00 

Posta Kodu  E-Mail afyon_suhut@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hasan Erek  

Adresi 

Karacaören Ksb. Cumhuriyet Mah. 

İsmail Emek Cad. No: 1 

Şuhut/Afyonkarahisar 

 

T.C. Kimlik No. 219 251 952 06  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 798/3/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Ortaköy Malmüdürlüğü İl/İlçe Aksaray/Ortaköy 

Adresi 

Kızılay Mah. Şereflikoçhisar Cd. 

Ortaköy/Aksaray 

Tel-Faks 0382 351 83 04 

Posta Kodu 68100 E-Mail aksaray@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Galip Kocaöz  

Adresi 

Çeliktepe Mh. Şehit Karakuşlar 

Cd. No: 21/1 Kağıthane/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No. 336 293 542 30  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 798/4/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Çankırı Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Çankırı/Merkez 

Adresi 
Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 

No: 7 Çankırı 

Tel-Faks 0376 212 95 27 – 0376 212 95 28 

Posta Kodu 18100 E-Mail cankiri@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Rahmi Şahin  

Adresi 
Abdulhalik Renda Mah. Sarıgül 

Sk. Yıldız Apt. No: 16/1 Çankırı 
 

T.C. Kimlik No. 227 866 133 42  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 
b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 798/5/1-1 



31 Ocak 2013 – Sayı : 28545 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çankırı Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Çankırı/Merkez 

Adresi 
Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 

No: 7 Çankırı 
Tel-Faks 0376 212 95 27 – 0376 212 95 28 

Posta Kodu 18100 E-Mail cankiri@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mehmet Adam  

Adresi 

Buğday Pazarı Mah. Gül Sk. 

Çağlar Sitesi B Blok No: 24/21 

Çankırı 

 

T.C. Kimlik No. 361 421 655 36  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 798/6/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Aşkale Malmüdürlüğü İl/İlçe Erzurum/Aşkale 

Adresi Aşkale Hükümet Konağı Tel-Faks 0442 415 10 20 – 0442 415 13 78 

Posta Kodu 25500 E-Mail erzurum@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Elimdar Aydemir  

Adresi 

Bakırcı Mah. Turan Sk. No: 7 

Erzurum 

 

T.C. Kimlik No. 206 688 656 74  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Aşkale Malmüdürlüğü İl/İlçe Erzurum/Aşkale 

Adresi Aşkale Hükümet Konağı Tel-Faks 0442 415 10 20 – 0442 415 13 78 

Posta Kodu 25500 E-Mail erzurum@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hakkı Osmanoğlu  

Adresi 

İstasyon Mah. Nafizergün Sk. 

Karataş Apt. Erzurum 

 

T.C. Kimlik No. 209 838 747 64  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 798/8/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Aşkale Malmüdürlüğü İl/İlçe Erzurum/Aşkale 

Adresi 

Aşkale Hükümet Konağı 

Aşkale/Erzurum 

Tel-Faks 0442 415 10 20 – 0442 415 13 78 

Posta Kodu 25500 E-Mail erzurum@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hasan Karaoğlu  

Adresi 

Güvenç Mah. Türker Sk. 

Kandilli/Aşkale/Erzurum 

 

T.C. Kimlik No. 152 450 464 78  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Aşkale Malmüdürlüğü İl/İlçe Erzurum/Aşkale 

Adresi 

Aşkale Hükümet Konağı 

Aşkale/Erzurum 

Tel-Faks 0442 415 10 20 – 0442 415 13 78 

Posta Kodu 25500 E-Mail erzurum@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Nuran Dursun  

Adresi 

Prefabrik Lojmanları No: 54 

Kandilli/Aşkale/Erzurum 

 

T.C. Kimlik No. 247 757 286 86  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Aşkale Malmüdürlüğü İl/İlçe Erzurum/Aşkale 

Adresi 

Aşkale Hükümet Konağı 

Aşkale/Erzurum 

Tel-Faks 0442 415 10 20 – 0442 415 13 78 

Posta Kodu 25500 E-Mail erzurum@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Bürhanettin Yılmaz  

Adresi 

Güvenç Mah. Türker Sk. 

Aşkale/Erzurum 

 

T.C. Kimlik No. 185 989 346 14  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli 

Emlak Müdürlüğü 
İl/İlçe Afyonkarahisar/Merkez 

Adresi 
Selçuklu Mah. Gazlıgöl Cad. No: 1 

Afyonkarahisar 
Tel-Faks 0272 213 87 06 

Posta Kodu  E-Mail afyon@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mehmet Özdemir  

Adresi 

Yavuz Selim Mah. Fethibey Ksb. 

Şeyh Şamil Cad. No: 36 

Afyonkarahisar 

 

T.C. Kimlik No. 115 665 198 68  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli 

Emlak Müdürlüğü 
İl/İlçe Afyonkarahisar/Merkez 

Adresi 
Selçuklu Mah. Gazlıgöl Cad. No: 1 

Afyonkarahisar 
Tel-Faks 0272 213 87 06 

Posta Kodu  E-Mail afyon@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Süleyman Özçelik  

Adresi 

Yavuz Selim Mah. Fethibey Ksb. 

Menderes Cad. No: 41 

Afyonkarahisar 

 

T.C. Kimlik No. 121 095 013 02  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 798/13/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Şuhut Malmüdürlüğü/ 

Afyonkarahisar 
İl/İlçe Afyonkarahisar/Şuhut 

Adresi 
İplik Mah. Hükümet Konağı Kat: 2 

Şuhut/Afyonkarahisar 

Tel-Faks 0272 718 12 28 – 0272 718 14 00 

Posta Kodu  E-Mail afyon_suhut@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Harun Güneş  

Adresi 
Hallaç Köyü No: 81 

Şuhut/Afyonkarahisar 
 

T.C. Kimlik No. 263 530 475 16  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 
b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Şuhut Malmüdürlüğü/ 

Afyonkarahisar 
İl/İlçe Afyonkarahisar/Şuhut 

Adresi 
İplik Mah. Hükümet Konağı Kat: 2 

Şuhut/Afyonkarahisar 
Tel-Faks 0272 718 12 28 – 0272 718 14 00 

Posta Kodu  E-Mail afyon_suhut@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mustafa Sarıtaş  

Adresi 
Hallaç Köyü No: 60 

Şuhut/Afyonkarahisar 
 

T.C. Kimlik No. 268 000 326 52  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Şuhut Malmüdürlüğü/ 

Afyonkarahisar 

İl/İlçe Afyonkarahisar/Şuhut 

Adresi 
İplik Mah. Hükümet Konağı Kat: 2 

Şuhut/Afyonkarahisar 

Tel-Faks 0272 718 12 28 – 0272 718 14 00 

Posta Kodu  E-Mail afyon_suhut@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Halil İpek  

Adresi 

İstiklal Mh. Millet Cd. No: 9/1 

Şuhut/Afyonkarahisar 

 

T.C. Kimlik No. 273 250 146 66  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 
b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İnegöl Malmüdürlüğü İl/İlçe Bursa/İnegöl 

Adresi 

Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı 

Kat: 3 İnegöl/Bursa 

Tel-Faks 0382 351 83 04 

Posta Kodu 16400 E-Mail bursa@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Uğur Gül  

Adresi Kestanealan Köyü İnegöl/Bursa  

T.C. Kimlik No. 382 840 019 94  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Mustafakemalpaşa Malmüdürlüğü İl/İlçe Bursa/Mustafakemalpaşa 

Adresi 

Yüzbaşı Sabribey Mah. Hükümet 

Konağı Mustafakemalpaşa/Bursa 

Tel-Faks 0224 613 49 72 – 0224 613 11 23 

Posta Kodu 16500 E-Mail bursa_mkemalpasa@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Oset Hayvancılık, Tarım, Gıda, Yem 

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 

 

Adresi 

Karaosman Köyü Eminağa Mevkii 

Mustafakemalpaşa/Bursa 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

648 057 73 67  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çankırı Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Çankırı/Merkez 

Adresi 
Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 

No: 7 Çankırı 
Tel-Faks 0376 212 95 27 – 0376 212 95 28 

Posta Kodu 18100 E-Mail cankiri@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Selami Arslan  

Adresi 

Bahçelievler Mah. Komando Cd. 

Armağan Sk. Nihavend Konak Apt. 

No: 2 Talas/Kayseri 

 

T.C. Kimlik No. 356 141 832 14  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Erzurum/Yakutiye 

Adresi 

Atalar Mah. Yönetim Cd. Hükümet 

Konağı Zemin Kat 

Yakutiye/Erzurum 

Tel-Faks 0442 233 40 36 – 0442 234 58 65 

Posta Kodu 25500 E-Mail erzurum@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İlham Çayirci  

Adresi 

Mehdiefendi Mah. Sıvırcık Sk. Ada 

Yapı Koop. B Blok Kat: 3 No: 14 

Yakutiye/Erzurum 

 

T.C. Kimlik No. 342 644 484 76  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Gaziantep/Şehitkamil 

Adresi 
Hükümet Konağı Defterdarlık Milli 

Emlak Müdürlüğü 

Tel-Faks 0342 231 89 55 – 0342 231 02 40 

Posta Kodu 27090 E-Mail gaziantep@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Fevzi İnce  

Adresi 
Küsget A Blok 22 Ada 2. Tip 9 nolu 

Cad. No: 87/23 Gaziantep 
 

T.C. Kimlik No. 138 591 737 26  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 
b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Kars Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Kars/Merkez 

Adresi 

Ortakapı Mah. Ordu Cad. No: 91 

Kars 

Tel-Faks 0474 223 17 85 – 0747 212 69 36 

Posta Kodu 36100 E-Mail kars@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Özer Alkaşi  

Adresi Merkez Söğütlü Köyü Kars  

T.C. Kimlik No. 318 559 038 02  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Kayseri/Kocasinan 

Adresi 
Gevher Nesibe Mah. Tekin Sk. No: 5 

Kayseri 
Tel-Faks 0352 232 33 54 – 0352 232 85 05 

Posta Kodu 38010 E-Mail kayseri@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Gürsel Yüksel  

Adresi 

Gültepe Mah. Şht. Üst. Mustafa 

Şimşek Bulv. Safir Apt. No: 26/9 

Melikgazi/Kayseri 

 

T.C. Kimlik No. 508 393 084 88  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
993 003 01 26  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 798/23/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Halkapınar Malmüdürlüğü İl/İlçe Konya/Halkapınar 

Adresi Hükümet Konağı Halkapınar/Konya Tel-Faks 0322 771 20 69 

Posta Kodu 42280 E-Mail konya@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ufuk Şahinler  

Adresi 

İvriz Köyü Yazıbağı Mevkii No: 5 

Halkapınar/Konya 

 

T.C. Kimlik No. 574 871 553 72  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

798 000 33 20  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Manisa Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Manisa/Merkez 

Adresi 
Sakarya Mah. 1109 Sk. No: 2 Kat: 2 

Manisa 

Tel-Faks 0236 231 11 33 – 0236 231 59 17 

Posta Kodu 45020 E-Mail manisa@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ramazan Zonguldak  

Adresi 
Kenan Evren Sanayi Sitesi 5313 Sk. 

No: 17/A Manisa 
 

T.C. Kimlik No. 334 670 315 46  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 
b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Manisa Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Manisa/Merkez 

Adresi 
Sakarya Mah. 1109 Sk. No: 2 Kat: 2 

Manisa 
Tel-Faks 0236 231 11 33 – 0236 231 59 17 

Posta Kodu 45020 E-Mail manisa@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Eşref Türköz  

Adresi 

Karaçam Köyü Köyiçi Mevkii 

İstanbul Cd. Eşref Türkez Sitesi   

No: 36/1 Bornova/İzmir 

 

T.C. Kimlik No. 559 120 838 56  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 798/26/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Niğde Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Niğde/Merkez 

Adresi Hükümet Meydanı Niğde Tel-Faks 0388 232 32 90 – 0388 232 45 43 

Posta Kodu 51200 E-Mail niğde@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Emine Ormancı  

Adresi Konaklı Kasabası Niğde  

T.C. Kimlik No. 384 799 796 02  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Niğde Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Niğde/Merkez 

Adresi Hükümet Meydanı Niğde Tel-Faks 0388 232 32 90 – 0388 232 45 43 

Posta Kodu 51200 E-Mail niğde@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Zakir Aktuğ  

Adresi Konaklı Kasabası Niğde  

T.C. Kimlik No. 176 066 755 70  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Niğde Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Niğde/Merkez 

Adresi Hükümet Meydanı Niğde Tel-Faks 0388 232 32 90 – 0388 232 45 43 

Posta Kodu 51200 E-Mail niğde@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Erkan Yılmaz  

Adresi 

Aşağı Kayabaşı Mah. Çayançıkmaz 

Sk. Çağdaş Bilgisayar/Niğde 

 

T.C. Kimlik No. 333 921 483 40  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 798/29/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Pamukova Malmüdürlüğü İl/İlçe Sakarya/Pamukova 

Adresi 

Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisi 

Pamukova/Sakarya 
Tel-Faks 0264 551 36 69/0264 251 34 66 

Posta Kodu  E-Mail sakarya@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mahmut Karaca  

Adresi 

Merkez Mah. Sıracevizler Cd. 

Uludağ Apt. Blok No: 32/4 

Şişli/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No. 471 312 739 96  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
505 010 31 16  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 
b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Sivas Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Sivas/Merkez 

Adresi Sivas Defterdarlığı Tel-Faks 0346 221 20 68 – 346 223 57 98 

Posta Kodu 58030 E-Mail sivas@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Fikret Çobangil  

Adresi 

Alibaba Mah. 2. Sk. No: 28 Kat: 1 

Sivas 

 

T.C. Kimlik No. 234 980 146 18  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Van Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Van/Merkez 

Adresi Akköprü Mah. Tel-Faks 0432 216 13 98 / 0432 216 54 88 

Posta Kodu 65100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Abdulmecit Olcay  

Adresi 
İstasyon Mah. Çilingir Sk. No: 9 

Merkez/Van 
 

T.C. Kimlik No. 51223116146  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Soma Malmüdürlüğü İl/İlçe Manisa/Soma 

Adresi 
Soma Hükümet Konağı 

Soma/Manisa 
Tel-Faks 0236 613 22 27 – 0236 613 10 97 

Posta Kodu 45500 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Çelik Kerestecilik İthalat İhracat San. ve 

Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi Sanayi Sitesi 396/25 Akhisar/Manisa  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2400524502  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Akhisar Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
8296  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Rize Milliemlak Müdürlüğü İl/İlçe Rize/Merkez 

Adresi 
Eminettin Mah. Hükümet Konağı 

Kat: 2 Rize 
Tel-Faks 2310331 – 2130347 

Posta Kodu 53100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Osman Çolak  

Adresi 
Yeni Mahalle Pınar Sok. No: 19/2 

Akçaabat/Trabzon 
 

T.C. Kimlik No. 6025637068  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 796/3/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çanakkale Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Çanakkale 

Adresi  Tel-Faks 0286 217 47 45 – 217 12 58 

Posta Kodu 17100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Alaatin Dizer  

Adresi 
Cevatpaşa Mah, Zığındere Sok.           

No: 9c/23 Çanakkale 
 

T.C. Kimlik No. 10615991068  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 796/4/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çanakkale Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Çanakkale 

Adresi  Tel-Faks 0286 217 47 45 – 217 12 58 

Posta Kodu 17100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hüseyin Akıncı  

Adresi 
Çınarlı Mahallesi Yazıcılar Sok.         

No: 18/9 Gökçeada/Çanakkale 
 

T.C. Kimlik No. 36424136278  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 796/5/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çanakkale Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Çanakkale 

Adresi  Tel-Faks 0286 217 47 45 – 217 12 58 

Posta Kodu 17100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İlyas Bayru  

Adresi 

Barbaros Mah. Atatürk Cad. Emniyet 

Lojmanları D Blok No: 217D/6 

Çanakkale 

 

T.C. Kimlik No. 64819209122  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 796/6/1-1 



31 Ocak 2013 – Sayı : 28545 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası 

Milli Emlak Daire Başkanlığı 

Beyoğlu Emlak Müdürlüğü 

İl/İlçe İstanbul-Fatih 

Adresi Ankara Cad. Tel-Faks 0212 402 41 50 – 0212 514 20 95 

Posta Kodu 34416 E-Mail mile_istanbul@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Süleyman Erduran  

Adresi 
Yedikule Mah. İkiyüzlü Çeşme Sokak 

No: 50/1 Fatih/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No. 38542124458  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 796/7/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Batman Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Batman-Merkez 

Adresi 

Kültür Mah. Adalet Cad. Hükümet 

Konağı C Blok Kat: 1 

Merkez/Batman 

Tel-Faks 0488 215 44 32 – 0488 213 90 45 

Posta Kodu 72070 E-Mail batman@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İhsan Üzmen  

Adresi 
Tarabya Mah Bostan Sok. Nezaket 

Apartmanı Sitesi No: 9/5 Sarıyer/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No. 49285528496  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 796/8/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/187440 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Safranbolu Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Karabük/Safranbolu 

Adresi 

Bağlarbaşı Mahallesi Kabakçı 

Camii Sokak No: 6 

Safranbolu/Karabük 

Tel-Faks 03704127810 – 03704127836 

Posta Kodu 78600 E-Mail safranboluisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

İlkiz Orman Ürünleri Tekstil Temizlik 

İnşaat Nakliye Petrol Turizm İth. İhr. 

San. Tic. Ltd. Şti. 

Duygu Dankaz – Ortak 

Adresi 

Çamlıtepe Mahallesi Kıbrıs Caddesi 

No: 19/5 Kurtuluş 

Yenimahalle/Ankara 

Nergiz Hamamcıoğlu (Ortak - Şirket 

Müdürü)                                       

T.C. Kimlik No: 66754234962 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
V.D. Dikimevi – 4730308592  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Oda Sicil No: 43/673                            

Ticaret Sicil No: 213546 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 807/1-1 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/35515 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı 

İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Afyonkarahisar/Merkez 

Adresi 
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü 

Gazlıgöl Yolu 5. Km. 
Tel-Faks 2722281056-11191 Fax: 2722281260 

Posta Kodu 03200 E-Mail yapi@aku.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hayrettin Yeşil Taş İnş. Tic. Ltd. Şti. 
KNT Altyapı Haf. İnş. San. ve Tic. Ltd. 

Şti. 

Adresi 
Öveçler Çetin Emeç Bulvarı 8. Cadde 

77. Sokak No: 5/14 Çankaya/Ankara 

Ali Ersoy Mahallesi 46. Sokak No: 4 

Altındağ/Ankara 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4600330349 5440038733 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
189064 57332 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 805/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6401 2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve

İşbirliği Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6402 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolüne Katılmamızın Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun
6403 Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6404 1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye

İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6405 1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesine İlişkin Değişikliklerin Kabulüne Dair Karara

Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
6406 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine

İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6407 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte

Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Anlaşmaya İlişkin Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6408 Elektrik Piyasası Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6409 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6410 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6411 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve

Hayvancılık ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği
— İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin

Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hakkari Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Harran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/1)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/2)
— Sulak Alanlar Tebliği (No: 6)

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


