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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2013/4243
           Başbakanlık merkez teşkilatında ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşki-
latında düzenlenme yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; 27/9/1984 tarihli ve
3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/1/2013 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

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

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

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

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

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

5 Şubat 2013
SALI

Sayı : 28550



14/1/2013 TARİHLİ VE 2013/4243 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Kanunla kaldırılması öngörülen Başba-
kanlık İnsan Hakları Başkanlığına bağlı bulunan daire başkanlığı ile şube müdürlüklerinin bağ-
lantıları ekli (I) sayılı listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında yer alan
şube müdürlüklerinin bağlantıları ekli (II) sayılı listede belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                        T.C.
     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   4 Şubat 2013
      B.01.0.KKB.01-06/B-1-94

BAŞBAKANLIĞA

           5-8 Şubat 2013 tarihlerinde İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Zirve Toplantısı ve resmi ziyaret
vesilesiyle Mısır Arap Cumhuriyeti’nde bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.
           Gereğini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             4 Şubat 2013
       69471265-305-1298

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Şubat 2013 tarihinden itibaren Çek Cumhuriyeti,
Macaristan ve Slovakya Cumhuriyeti’ne giden Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun
dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                               Bülent ARINÇ
                                                                                                                 Başbakan V.

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   4 Şubat 2013
     B.01.0.KKB.01-06-28-102

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 4/2/2013 tarihli ve 69471265-305-1298 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Şubat 2013 tarihinden itibaren Çek Cumhuriyeti,
Macaristan ve Slovakya Cumhuriyeti’ne giden Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun
dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet
etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

           Karar Sayısı : 2013/4240

           Ekli “Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 24/12/2012 tarihli ve

2618 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 14/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin

kuruluş amacını, oluşumunu, görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

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

liği Kanununun 21 inci maddesine ve 16/3/2004 tarihli ve 25404 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 2/3/2004 tarihli ve 2004/6958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İş Sağlığı ve Gü-

venliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Başkan: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Başkanını,

c) Konsey: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini,

ç) Müsteşar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve Görevleri

Konseyin kuruluş amacı

MADDE 4 – (1) Konsey, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve

stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. Konsey, çalışmalarında

ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde bulundurur. Çalışma hayatının

iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi ve güvenlik kültürünün ülke

genelinde yaygınlaştırılması amacıyla üyelerin işbirliği içinde çalışmasını esas alır. İş sağlığı

ve güvenliği alanında ülke politikalarını oluşturmada tarafların görüş ve düşüncelerinin alın-

masını sağlar.

Konseyin oluşumu

MADDE 5 – (1) Konsey, Müsteşarın başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden olu-

şur:

a) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş

Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür,
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b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Millî Eğitim

Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından ilgili birer genel müdür,

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel

Başkanlığından bir başkan yardımcısı,

ç) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip

ilk üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfede-

rasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi,

d) İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Kon-

seyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya ku-

ruluşlardan en fazla iki temsilci.

(2) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında belirlenen Konsey üyeleri, iki yıl için seçilir

ve üst üste iki olağan toplantıya katılmaz ise ilgili kurum veya kuruluşun üyeliği sona erer.

Konseyin görevleri

MADDE 6 – (1) Konseyin görevleri şunlardır:

a) Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politika ve stratejileri için öneriler geliştirmek ve alınan

kararların kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek,

b) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak Ulusal İş

Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi, hedefler ve eylem planının belirlenmesi için öneriler ge-

liştirmek,

c) Çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda eğitimleri, bil-

gilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması konu-

sunda görüş bildirmek,

ç) İş sağlığı ve güvenliği konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler öner-

mek,

d) Ülke çapında yapılacak iş sağlığı ve güvenliği alanındaki seminer, konferans gibi

faaliyetleri yıllık olarak planlamak ve değerlendirmek,

e) Gerekli görülmesi durumunda çalışma grupları kurmak ve üyelerini belirlemek,

f) İş sağlığı ve güvenliği konusunda toplum ve çalışan yararını gözeterek, Bakanlık ve

diğer kurumlar arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve işbirliğine katkı sağlamak,

g) İş sağlığı ve güvenliğinin izleme ve inceleme çalışmalarında bulunmak,

ğ) Konsey üyelerinin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlarda, Konsey toplantılarında alı-

nan her türlü karar ve düzenlemenin ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasını iz-

lemek, görüş ve önerilerde bulunmak,

h) Her yıl Mart ayı sonuna kadar, politika belgesi ve eylem planı kapsamında bir önceki

yıla ait kurum faaliyet raporunu Konsey sekretaryasına iletmek.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Konsey toplantılarına başkanlık yapmak,
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b) Konseyin toplanma tarihi ve yerine karar vermek,

c) Üyeler tarafından gönderilen gündem önerilerini dikkate alarak Konsey gündemini

onaylamak,

ç) Konseyin görüşleri doğrultusunda, çalışma gruplarında yer alacak üyeleri ve baş-

kanlarını belirlemek,

d) Konseyin ve çalışma gruplarının faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürü-

tülmesini sağlamak,

e) Konseyde alınan kararları Bakana sunmak,

f) Konseyin faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Konseyi temsil etmek ve ka-

muoyunu bilgilendirmek.

Konsey sekretaryası

MADDE 8 – (1) Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce

yürütülür.

(2) Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Toplantı tarihini, yerini ve gündemini içeren davet yazılarını hazırlamak ve Konsey

üyelerine bildirmek,

b) Konsey çalışmalarının tutanak, dosyalama, evrak işlemleri ile arşiv faaliyetlerini yü-

rütmek,

c) Konsey ve çalışma gruplarının toplantıları için gerekli organizasyon ve koordinas-

yonu sağlamak,

ç) İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve bilgi akışını sağlamak,

d) Oluşturulan görüş, öneri ve faaliyet raporlarını Başkana sunmak,

e) Çalışma grupları üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, çalışmalarının ilerle-

mesini ve faaliyetlerini izlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konseyin Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma usul ve esasları

MADDE 9 – (1) Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran

ve Aralık aylarında yapılır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da

toplanabilir.

(2) Konsey üyesi olarak Bakanlığa bildirilmiş olan üyenin toplantılara katılımı esastır.

(3) Konsey üyeleri ihtiyaç duymaları halinde toplantılara ilgili uzman personel ile ka-

tılabilirler. Çalışma grubu üyeleri de toplantıya davet edilebilir.

(4) Konsey üyelerine, olağan ve olağanüstü toplantıya davet yazısı toplantı gününden

en az bir ay önce gündem taslağı ile birlikte gönderilir.

(5) Yıllık olağan ve olağanüstü toplantılar öncesinde Konsey üyeleri, gündem maddesi

önerilerini ve toplantıya katılıp katılamayacaklarını en geç yedi gün önce Konsey sekretaryasına

yazılı olarak bildirirler.
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(6) Konsey üyeleri ve Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişiler, iş sağlığı ve

güvenliği alanında ele alınması ve üzerinde çalışılmasını gerekli gördüğü konuları yazılı olarak

Konsey sekretaryasına bildirebilir.

(7) Toplantı yetersayısı temsilcilerin salt çoğunluğudur.

Gündem

MADDE 10 – (1) Konseyin toplantı gündemi; Konsey üyelerinden, çalışma grupların-

dan veya Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişilerden gelen öneriler doğrultusunda

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün teklifi ve Konsey Başkanının onayı ile belirlenir.

Karar alma

MADDE 11 – (1) Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Konsey

üyeleri dışındaki temsilcilerin oy hakkı yoktur. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde

karar alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

(2) Alınan kararlar toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır ve tutanak toplantıya katılan

üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye, gerekçelerini tutanakta belirtir.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Çalışma grupları, Konsey üyesi kurum ve kuruluşlar ile Konsey dı-

şındaki gerçek ya da tüzel kişilerin önerdikleri konu başlıkları ile ilgili olarak Konseyce uygun

bulunması halinde kurulur. Çalışma grubunun üyeleri ve başkanı Konsey Başkanı tarafından

belirlenir.

(2) Çalışma grubu üyesi olarak; Konsey üyeleri, uzmanlık alanlarına göre üniversite,

sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcileri belirlenebilir.

Ayrıca Konsey üyesi, çalışma grubu çalışmalarında yer almak üzere, kendi kurumundan ko-

nuyla ilgili başka bir temsilciyi görevlendirebilir.

(3) Çalışma grupları, Konsey tarafından karar verilen çalışma konusu ve süresi ile ilgili

çalışma planını hazırlayarak sekretaryaya gönderir.

(4) Çalışma grubu, yürüttüğü çalışmalar hakkındaki bilgileri, yıllık olağan toplantı ta-

rihinden onbeş gün önce sekretaryaya iletir.

(5) Çalışma grupları çalışmalarını tamamladıktan sonra, çalışma grubu Başkanı sekre-

taryaya yazılı olarak sonuç raporunu gönderir ve ilk Konsey toplantısında raporunu sunar.

Konsey faaliyetlerinin desteklenmesi

MADDE 13 – (1) Konsey faaliyet ve çalışmaları, Genel Müdürlükçe, 5/3/2004 tarihli

ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları

Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen

Kurula teklif edilecek projelerin kabul edilen kısmıyla desteklenir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı De-

netimi Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında

Kanuna göre faaliyet gösteren Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonlarının, yapı denetim ku-

ruluşlarının ve laboratuvarların kuruluş ve çalışmaları; yapı denetim kuruluşlarında ve labora-

tuvarlarda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile diğer görevlilerde aranacak nitelikler;

ilgili idare, proje müellifi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu

ortaklarının görev ve sorumlulukları; yapı denetimi hizmet sözleşmesinin düzenlenmesi ve hiz-

met bedellerinin ödenmesi; yapılara sertifika verilmesi ve Kanunun uygulanmasına ilişkin usul

ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, 13 üncü

maddesinin altıncı fıkrasında ve 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde geçen “Yapı

Denetim” ibareleri “Merkez veya İl Yapı Denetim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yapıya ilişkin bilgi formunu, yapının denetimini üstlendiği konusunda ek-5’te gös-

terilen form-3’e uygun taahhütnameyi, yapı denetim kuruluşunun yapı sahibi ile imzaladığı

ek-6’da gösterilen form-4’e uygun sözleşmeyi ve projelerdeki eksikliklerin giderildiğini gös-

terir proje kontrol formunu ilgili idareye verir. Bu belgelerde noter tasdiki aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

‘‘(1) Her türlü yapı inşası işinin Bakanlıkça yetki belgesi verilmiş gerçek veya tüzel ki-

şiler tarafından üstlenilmesi mecburidir. Yapı müteahhidi, şahsen sahip olduğu teknik ve mali

kaynakları kullanarak veya taşeron marifetiyle yapım işini ticari maksatla üstlenen, yapının

plana ve mevzuata, fen, sanat ve sağlık kurallarına, ruhsata ve eki projelere uygun olarak ve

bünyesindeki mimar ve mühendisler ile diğer uzmanların gözetimi altında inşa edileceğini yapı

sahibine ve ilgili idareye taahhüt eden gerçek veya tüzel kişidir.’’

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Yapı denetim kuruluşlarının; Kanunun 8 inci maddesi uyarınca denetim izin bel-

gesinin iptal edilmesi hariç olmak üzere, kuruluşun tasfiye edilmesi veya kuruluş amaç mad-

desinin değiştirilerek yapı denetim faaliyeti dışında başkaca bir faaliyette bulunması hallerinde,

haklarında uygulanmakta olan idari müeyyideler var ise bunların bitim tarihinden itibaren ku-

ruluşun ortaklarının kaydı, talepleri üzerine Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtla-

rından çıkarılır.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fık-

ralarında, 12 nci maddesinin ikinci ve yedinci fıkralarında, 13 üncü maddesinin birinci fıkra-

sında, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 17 nci maddesinin birinci fıkrasında ve geçici

8 inci maddesinde yer alan “Yapı Denetim” ibareleri “Merkez Yapı Denetim” olarak değişti-

rilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile üçün-

cü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kuruluş ortaklarının diploma veya yerine geçen belgelerinin asılları veya ibraz edi-

len asıllarının Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı veya belgelerin verildiği ilgili kurum tara-

fından tasdikli sureti, ek-13’deki form-11’e uygun taahhütnameleri, odaya kayıt belgeleri, sa-

bıka kaydı olmadığına dair beyanı, T.C. kimlik numaraları, kuruluşça yetkilendirilen şirket mü-

dür ve ortaklarının noter tasdikli imza sirküleri ile diğer kuruluş ortaklarının noter tasdikli imza

beyanı,”

“(3) Merkez Yapı Denetim Komisyonunca Kanunun uygulandığı her il için o ilde faa-

liyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısı hesap edilir. Bu sayı hesap tarihi itibariyle; o

ile dair her yıl için Türkiye İstatistik Kurumundan temin edilen bir önceki yılsonuna ait nüfus

istatistiklerinin 20.000’e bölünmesi ile elde edilir. Ancak bu sayının, toplam denetlenen inşaat

alanının kuruluş yetki sınırı olan 360.000 m2’ye bölünmesi ile elde edilen sonucun %10 ora-

nında artırılması ile belirlenen sayıdan az çıkması halinde, o ilde faaliyet gösterecek kuruluş

sayısı toplam denetlenen inşaat alanına göre belirlenir. Küsuratlar bir üst sayıya tamamlanır.

İldeki kuruluş sayısının; faaliyetin durdurulması cezası alınmış olmasından dolayı eksilmesi

halinde, ildeki kuruluş sayısını belirlenen sayıya tamamlamak üzere yedekte bekleyen kuru-

luşlar yapı denetim izin belgesi almak için sırasıyla davet edilir. Yedekte bekleyen kuruluş yok-

sa yeni kuruluşa izin belgesi verilir.”

“(6) Yapı denetim kuruluşunca izin belgesi başvurusunda bulunulmasını müteakiben,

görevlendirilecek bir heyet tarafından kuruluşun faaliyet göstereceği ofisin asgari şartları haiz

olup olmadığına ilişkin rapor tanzim edilir. Bu rapor, izin belgesi verilmesi safhasında dikkate

alınır. Rapor hazırlanırken, aynı ofiste yapı denetimi haricinde bir başka ticari faaliyetin yürü-

tülmemesi, denetçiler için uygun çalışma ortamlarının, düzenli arşiv bölümünün ve proje in-

celemesine uygun ortamın mevcut olması hususları göz önünde bulundurulur. Bir bağımsız

bölümde sadece bir yapı denetim kuruluşu faaliyet gösterebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Laboratuvarlarda yapı malzemesi kalite kontrolü konusunda laboratuvar denetçi

belgesine sahip en az bir inşaat veya kimya mühendisi ile yardımcı teknik elemanlar istihdam

edilir. Zemin deneyleri konusunda laboratuar denetçi belgesine sahip en az bir jeoloji mühendisi

ile yardımcı teknik elemanlar zorunlu olmak üzere, denetçi belgesine sahip inşaat veya jeofizik

mühendisi istihdam edilir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Proje ve uygulama denetçisi makine mühendisi, proje ve yapı denetimini yapar. De-

netim yetkisi sınırı 180.000 m2’dir.”

“d) Proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisi, proje ve yapı denetimini yapar.

Denetim yetkisi sınırı 180.000 m2’dir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, üçüncü ve altıncı fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yapı denetim kuruluşu, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan as-

gari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel ola-

rak istihdam etmek zorundadır. Aksi takdirde, eleman eksikliği giderilip uygun denetim ele-

manları istihdam edilinceye kadar, yapı denetim kuruluşunun denetim sorumluluğu altında bu-

lunan mevcut yapılara ilişkin bilgi formları üzerinde işlem yapması engellenir ve uhdesindeki

denetim işlerinin devamına ve yeni denetim işi üstlenilmesine izin verilmez. Eleman eksikliği

üç ay içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye ka-

dar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.”

“(3) Denetçi mimarlar, denetçi mühendisler, kontrol elemanları ve yardımcı kontrol

elemanları 17 nci maddenin altıncı fıkrasında yer alan istisnalar hariç olmak üzere, sadece bir

ilin sınırları içerisinde görev yapabilirler. Yapı denetim kuruluşu, denetçi mimarlar, denetçi

mühendisler, kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanlarının denetleme yetkisine sahip

oldukları yapı inşaat alanı aşıldığı takdirde, ilave denetçi mimar, denetçi mühendis, kontrol

elemanı ve yardımcı kontrol elemanı görevlendirmek ve bununla ilgili belgeleri İl Yapı Denetim

Komisyonuna vermek zorundadır.”

“(6) Vefat, hastalık, izin, istifa ve benzeri nedenlerle denetçi mimar, denetçi mühendis,

kontrol elemanı veya yardımcı kontrol elemanlarından birinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi hâ-

linde, yapı denetim kuruluşunca yapının ilişik kesme anındaki durumunu belirleyen ek-20’de

gösterilen form-18’e uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilir; ayrılan denetçi mimar, denetçi

mühendis, kontrol elemanı veya yardımcı kontrol elemanının yerine görev yapacak, kuruluş

bünyesinde bulunan aynı statüdeki personel altı işgünü içinde geçici olarak görevlendirilir. Se-

viye tespit tutanağı geçici personel görevlendirmeye ilişkin dilekçe ekinde ilgili idaresine gön-

derilir. Bu tarihten itibaren yeni görevlendirme yapılıncaya kadar geçen süre içinde yapı ile

ilgili her türlü sorumluluk geçici olarak görevlendirilen personele aittir. Yapı denetim kurulu-

şunca ilgili personelin görevinden ayrılmasını takip eden otuz işgünü içinde görevlendirilen

aynı statüdeki yeni personel için, yapının göreve başlama anındaki durumunu gösteren ek-20’de

gösterilen form-18’e uygun seviye tespit tutanağı düzenlenerek durum ilgili idareye ve görev

yaptıkları ilde bulunan İl Yapı Denetim Komisyonuna bildirilir.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve sekizinci fıkralarında,

17 nci maddesinin ikinci fıkrasında, 20 nci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a)

bendinde ve 23 üncü maddesinin birinci ve sekizinci fıkralarında geçen “Yapı Denetim” iba-

releri “İl Yapı Denetim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonları

MADDE 18 – (1) Merkez Yapı Denetim Komisyonu, konu ile ilgili Bakanlık personeli

arasından biri başkan olmak üzere Bakanlıkça görevlendirilecek toplam yedi üyeden oluşur.

Üyeler tespit edilirken ayrıca birer yedek üye de belirlenir. Komisyon, Bakanlıkça uygun gö-

rülen birimin bünyesinde faaliyetlerini yürütür. Bakanlık, gerek görülen konular hakkında ça-

lışmada bulunmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek ve sivil toplum kuruluş-

larının temsilcilerini oy hakları olmaksızın Komisyonda görevlendirebilir.

(2) İl Yapı Denetim Komisyonu, her ilde çevre ve şehircilik il müdürlüğünün teklifi

üzerine, Merkez Yapı Denetim Komisyonunca görevlendirilecek, il müdür yardımcısının baş-

kanlığında, en az şube müdürü seviyesinde bir üye ile mimar veya mühendis unvanlı teknik

personelden üç üye olmak üzere toplam beş üyeden teşkil edilir. Üyeler tespit edilirken ayrıca

birer yedek üye de belirlenir. İl Yapı Denetim Komisyonunun sekretaryası il müdürlüğünce

uygun görülen birim tarafından yürütülür. İl Yapı Denetim Komisyonu, gerek görülen konular

hakkında çalışmada bulunmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek ve sivil toplum

kuruluşlarının temsilcilerini oy hakları olmaksızın Komisyon toplantılarına davet edebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonlarının çalışma usul ve esasları

MADDE 19 – (1) Merkez Yapı Denetim Komisyonu;

a) Başkanın yazılı veya sözlü daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile top-

lanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde, başkanın

bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

b) Yapı denetim kuruluşları, laboratuvarlar ile bunların şubelerinin donanım ve teknik

altyapı açısından inceletmek ve değerlendirmek, yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvar-

ların faaliyetlerinin denetlenmesini sağlamak, denetçi belgeleri ile yapı denetim kuruluşlarına,

şubelerine ve laboratuvarlara izin belgesi düzenlemek ile görevlidir.

c) İhtilaflı konuların, şikâyetlerin ve yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların

faaliyetlerinin mahallinde incelenmesini ister.
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ç) Yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların denetçi mimar ve mühendisleri ile

kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının meslek içi eğitim faaliyetlerine ilişkin karar alabilir.

Bu eğitimler için, kamu veya özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapılabilir.

(2) Merkez Yapı Denetim Komisyonunun yapı denetim izin belgesi, laboratuvar izin

belgesi ve denetçi belgesi verilmesi ile ilgili iş ve işlemlerinin sekretarya hizmetleri, Bakanlıkça

uygun görülen birim tarafından yürütülür.

(3) İl Yapı Denetim Komisyonları;

a) İl Yapı Denetim Komisyonu başkanın yazılı veya sözlü daveti üzerine üye tam sayı-

sının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararları çoğunlukla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların

eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

b) İl Yapı Denetim Komisyonu, yapı denetim kuruluşları, laboratuvarlar ile bunların

şubelerinin donanım ve teknik alt yapı açısından yeterliliğini ve bunların faaliyetlerini denet-

lemek ve denetçi, kontrol ve yardımcı kontrol elemanları ile şantiye şeflerinin adres değişikliği

işlemlerini gerçekleştirmek ile görevlidir.

c) İl Yapı Denetim Komisyonu, ihtilaflı konuları, şikayetleri ve yapı denetim kuruluş-

larının ve laboratuvarların faaliyetlerini mahallinde inceler; bunun için gerektiğinde eleman

veya elemanlar görevlendirebilir.

ç) İl Yapı Denetim Komisyonu üç ayda bir çalışma faaliyetleri ile ilgili istatistik bilgi-

lerini Merkez Yapı Denetim Komisyonuna gönderir.

d) Yapı denetim kuruluşlarının, denetçilerinin, kontrol elemanlarının ve yardımcı kont-

rol elemanlarının Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamalarına

ilişkin olarak inşaatın bulunduğu ilin çalışma birimlerince hazırlanan raporlar, aynı ilin komis-

yonunca değerlendirilir ve Kanunda belirtilen müeyyidelerin uygulanmasının gerektiğine karar

verilmesi halinde Bakanlığa teklifte bulunulur.

e) Denetçi belgeleri ile yapı denetim kuruluşu ve laboratuvar izin belgelerinin vize iş-

lemlerini gerçekleştirmek ile görevlidir.

(4) Merkez veya İl Yapı Denetim Komisyonu üyeliği yapanlar, bu üyelik sona erdikten

sonraki iki yıl içinde, herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olamaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Kanun ile öngörülen hizmet bedellerini karşılamak üzere, Bakanlıkça Defterdarlık

Muhasebe Müdürlüğü ve Mal Müdürlüklerinde emanet hesapları açılır. Yapı denetim kurulu-

şunun hizmet bedelleri, yapı sahibince bu hesaplara yatırılır. Yapı denetim hizmetine ait her

hakediş bedelinin % 3’ü ruhsatı veren ilgili idarenin ve % 3’ü ise Bakanlık bünyesindeki döner

sermaye işletmesinin hesabına aktarılır.”
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yapı denetimi hizmeti için yapı denetim kuruluşuna ödenecek hizmet bedellerine

esas oranlar, aşağıdaki cetvelde belirlenen asgari hizmet bedelleri oranlarından az olmamak

şartıyla, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilecek sözleşmede belirtilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yapı denetim kuruluşu, 27 nci maddede belirtilen oranlara göre her yapı bölümü

veya kısmi yapı bölümü için, bu bölümlerin tamamlanmasını müteakiben, ek-24’de gösterilen

form-22’ye uygun hakediş raporunu tanzim eder. 27 nci maddede belirtilen gerçekleşme sevi-

yelerinin geçildiği tarih itibariyle geride bırakılan seviyeye dair hakedişin bir ay içinde hazır-

lanması ve ilgili idareye sunulması gereklidir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin yedinci bölümünün başlığı “Yapılara Sertifika Dü-

zenlenmesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yapı Denetim Kuruluşlarının büro kriterleri

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) İzin belgesi almış olan yapı denetim kuruluşları faaliyet

gösterdikleri büroları, 1/5/2013 tarihine kadar 12 nci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen şart-

lara uygun hale getirmek zorundadır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4, Ek-6, Ek-8, Ek-13, Ek-14, Ek-15, Ek-16, Ek-17,

Ek-18, Ek-19, Ek-21 ve Ek-24’ü ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-26 ile Ek-27’si yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/2/2008 26778

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/7/2009 27305

2- 7/8/2010 27665

3- 1/7/2011 27981

4- 3/4/2012 28253

5- 14/4/2012 28264
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

OKUL KANTİNLERİNE DAİR ÖZEL HİJYEN

KURALLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğ-

retim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı

gibi gıda işletmelerinin özel hijyen şartlarına, gıda güvenilirliğine ve resmî kontrolüne ilişkin

kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün, yaygın ve özel

eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı

gibi gıda işletmelerinin özel hijyen şartlarına, satışa ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirli-

ğine ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 29 uncu, 30 uncu, 31 inci ve 45 inci maddelerine da-

yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan tanımlara ilave ola-

rak bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan tanımlar da geçerlidir.

(2) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Gıda işletmesi: Kâr amaçlı olsun veya olmasın, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim

ve öğretim kurumlarında yer alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üre-

tildiği/işlendiği/muhafaza edildiği/depolandığı/satıldığı/servis edildiği herhangi bir aşaması ile

ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletmeyi,

c) Korozyon: Metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle

aşınma durumunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Gıda İşletmelerinin Özel Hijyen Gereklilikleri

Özel hijyen gereklilikleri

MADDE 5 – (1) Gıda işletmelerinin yerleşimi, tasarımı, inşası, kullanımı ve büyüklüğü

ile ilgili gereklilikler aşağıda belirtilmiştir.

a) Yeterli bakım, temizlik ve/veya dezenfeksiyona izin veren, çevreden ve işletmeden

kaynaklanan bulaşmayı engelleyen veya en aza indiren ve bütün işlemler için hijyenik çalış-

maya uygun yeterli çalışma alanı sağlanır.

b) Zemin ve duvar yüzeylerinin sağlam yapıda, kolay temizlenebilir ve gerekli hallerde

dezenfekte edilebilir olması gerekir. Döşemelerin atık suyun ortamdan uzaklaştırılmasına uygun

olması gerekir.

c) Tavan ve tavan donanımları, buharlaşma ve damlamadan dolayı gıda ve hammadde-

lerin doğrudan ya da dolaylı olarak kirlenmesine neden olmayacak biçimde tesis edilen açık

renkte, kirin birikmesini ve küfün üremesini önleyecek biçimde ve kolay temizlenebilir özel-

likte olur.

ç) Pencereler ve diğer açıklıklar, kir birikimini önleyecek şekilde inşa edilir. Açık pen-

cerelerin bulaşmaya sebep olabileceği durumlarda, gıda hazırlama sırasında pencerelerin kapalı

ve sabit olması gerekir. Pencere içi eşikler raf olarak kullanılamaz.

d) Kapıların kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olması gerekir.

e) Gıdanın hazırlandığı alanlardaki ve özellikle gıda ile temasta olan yüzeyler düzgün,

yıkanabilir, korozyona dayanıklı ve toksik olmayan maddelerden yapılır. Bu yüzeylerin sağlam

durumda korunan, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olması gerekir.

f) Gıda işletmesinde üretim ve hazırlık alanlarının girişlerinde hijyen paspası bulundu-

rulur. Bu paspasların temizliği, düzenli aralıklarla yapılır.

g) Gıdaların uygun sıcaklıklarda muhafazası için yeterli kapasitede, uygun sıcaklık

kontrollü hazırlama, depolama ve sunum koşulları sağlanır. Sıcaklık değerleri izlenir ve sıcaklık

kayıtları tutulur.

ğ) Gıda satış yerinin niteliğine göre hijyen kurallarını dikkate alarak yerleşim planı ha-

zırlanır. Bu plan üzerinde çöp kovaları, zararlı mücadelesinde kullanılan tuzakların yerleri ta-

nımlanır.

h) İşletme ve işletme çevresinde zararlı barınmasını engellemek amacıyla, atık biriki-

mine izin verilmez. Oluşan atıklar en kısa sürede ortamdan uzaklaştırılır.

ı) İşletme içerisinde, mal kabul alanı, hazırlık alanı ve kimyasal malzeme depoları bu-

laşmaları engelleyecek şekilde birbirinden ayrı yerlerde olur.
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i) Camın mevcut olduğu yerlerde, camın kırılarak gıdaya bulaşma riskini kontrol altına

almak için; depo, üretim, hazırlık alanlarında bulunan, sinek tutucu lambaları da dâhil tüm ışık

kaynaklarında bulunan camlar, kırılmaya karşı koruma altına alınır. Hazırlama, depolama ve

sunum alanlarındaki camlarda bir kırılma meydana geldiğinde, bu ortamda bulunan gıdalar

uzaklaştırılır, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği yönünden uygun durumda ise tekrar satışa su-

nulur.

Ekipman ile ilgili gereklilikler

MADDE 6 – (1) Ekipman ile ilgili hijyen gereklilikleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kullanılan tüm ekipmanın, bakım planları doğrultusunda bakımı yapılır.

b) Kullanılan her türlü malzeme ve ekipman, temizlik ve dezenfeksiyon planlarında

belirtildiği şekilde temizlenir ve dezenfekte edilir.

c) Kullanılan her türlü ekipmanın kalibrasyonu düzenli olarak yaptırılır ve belgeler is-

tenildiğinde gösterilebilecek şekilde hazır bulundurulur.

ç) İşyerlerinde kullanılan bıçaklık, bıçakların sapları tahta malzemeden olamaz. Bıçak-

lar kullanılmadıkları zaman, bıçaklıklarda bekletilir. Bıçaklığa kesinlikle kirli bıçak konulmaz

ve bıçaklar kesinlikle duvar ile tezgâh arasına sıkıştırılmaz. Bıçaklıkların temizliği ve dezen-

feksiyonu düzenli olarak yapılır.

d) Gıdaların doğranmasında ve hazırlanmasında kullanılan doğrama tezgahları tahta

malzeme dışında kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzemeden olur. Çapraz

bulaşmaya sebep olabilecek gıdalar ayrı doğrama tezgâhlarında hazırlanır.

e) Tost makinesi, ızgara gibi ekipmanın temizliği ve dezenfeksiyonu günlük olarak ya-

pılır.

Personel tuvaletleri, soyunma ve sosyal alanların hijyen gereklilikleri

MADDE 7 – (1) Gıda işletmelerinin personel tuvaletleri, soyunma ve sosyal alanların

hijyen gereklilikleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Tuvaletler, gıdaların hazırlandığı odalara doğrudan açık olamaz ve hijyen kurallarını

hatırlatıcı uyarı levhaları bulundurulur.

b) Tuvalet ve soyunma alanlarında akış eğimi uygun olan bir gider yeri ve uygun bir

havalandırma sistemi olması gerekir.

c) Tuvalet çıkışlarında hijyen paspası bulundurulur. Bu paspasların temizliği, düzenli

aralıklarla yapılır.

ç) İşyerinde personele ait sosyal alanlar varsa; sosyal tesis, duş ve tuvaletlerin gıda üre-

tim ve satış alanlarından ayrı olması gerekir.

d) Gerekli hallerde, personel için soyunma ve kıyafetlerini değiştirecek yeterli bölümler

sağlanır.

e) Günlük kıyafetler ile iş kıyafetleri ayrı dolaplara konulur.

f) Sosyal tesise ait atıklar kapalı sistemde kanalizasyona, kanalizasyon bulunmayan

yerlerde uygun yapılmış fosseptiklere bağlanır.
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El yıkama evyeleri

MADDE 8 – (1) Gıda işletmelerinin el yıkama evyeleri ile ilgili hijyen gereklilikleri

aşağıda belirtilmiştir.

a) Uygun şekilde yerleştirilmiş ve el temizliği için tasarlanmış, yeterli sayıda ve dona-

nımda lavabo bulundurulur. Gıda yıkama bölümlerinin el yıkama bölümlerinden ayrı olması

gerekir.

b) Yapılan işin niteliğine göre lavabolarda sıcak ve soğuk su bulundurulur.

c) El yıkama lavaboları başka temizlik işleri için kullanılamaz.

Havalandırma

MADDE 9 – (1) Gıda işletmelerinin havalandırılması ile ilgili hijyen gereklilikleri aşa-

ğıda belirtilmiştir.

a) Sıcaklığın aşırı oranda yükselmesini, buharın yoğunlaşmasını, toz oluşumunu önle-

mek ve kirli havayı değiştirmek için mekanik veya doğal havalandırma sistemi sağlanır. Kirli

alandan temiz alana mekanik hava akımının önlenmesi gerekir.

b) Havalandırma açıklıklarının üzerinde, bir ızgara veya aşınmayan malzemeden ya-

pılmış koruyucu düzenek bulundurulur. Izgaralar temizlenmek için kolayca sökülebilir nitelikte

olur. Tüm havalandırma kanalları düzenli aralıklarla temizlenir.

Aydınlatma

MADDE 10 – (1) Gıda işletmelerinin aydınlatılması ile ilgili hijyen gereklilikleri aşa-

ğıda belirtilmiştir.

a) İşletme gün ışığına eşdeğer bir şekilde doğal veya yapay olarak aydınlatılır.

b) Aydınlatma araçları muhtemel tehlikelere karşı koruyucular ile korunur. Koruyucu-

ların çapraz bulaşmaya neden olmayan ve kolay temizlenebilir özellikte olması gerekir.

Kullanılan su

MADDE 11 – (1) Gıda işletmelerinin kullanılan su ile ilgili hijyen gereklilikleri aşağıda

belirtilmiştir.

a) Gıda işletmelerinde her zaman kullanıma hazır halde ve yeterli miktarda bulunan su-

yun içilebilir nitelikte ve 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani

Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun olması gerekir.

b) Gıda ile temas edecek şekilde kullanılan buzun, içilebilir nitelikte, İnsani Tüketim

Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun sudan üretilmiş olması gerekir ve işletme içinde

hijyen kurallarına göre depolanır ve taşınır.

c) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerle doğrudan temas eden yü-

zeylerde kullanılan buhar, içilebilir nitelikteki sudan elde edilir.

ç) Buz makineleri ve su depoları düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilir.

d) Yangın kontrolünde kullanılacak su hattı ile gıdada kullanılan su hattının ayrı olması

gerekir.
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Atık su kanalizasyon sistemleri

MADDE 12 – (1) Gıda işletmelerinin atık su kanalizasyon sistemleri ile ilgili hijyen

gereklilikleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Atık su sisteminin istenilen amaca uygun olması gerekir, bulaşma riskini ortadan kal-

dıracak biçimde tasarlanır ve inşa edilir.

b) Tüm mazgalların kapaklı ve kapaklar çıkarılıp temizlenebilir özellikte olması gerekir.

Mazgal kapakları üzerindeki delikler, zararlı ve kemirgen çıkışını, koku çıkışını ve atık sıvıların

geri beslenmesini önleyecek şekilde olur.

Temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin muhafazası

MADDE 13 – (1) Gıda işletmelerinin temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin muha-

fazası ile ilgili hijyen gereklilikleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Temizlikte kullanılan alet ve ekipman, temizlik maddeleri ve dezenfektanlar gıda

maddelerinin bulunduğu alanların dışında, uygun kapalı ve kilitli yerlerde muhafaza edilir.

b) Temizlik maddeleri, dezenfektanlar ve çalışma alet ve ekipmanlarının depolanması

için yeterli alan sağlanır. Temizlik maddelerinin depolandığı alanlar, korozyona dayanıklı ma-

teryalden inşa edilmiş, kolayca temizlenebilir özellikte ve yeterince sıcak ve soğuk su tedarikine

sahip olmak zorundadır.

c) İşyerinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılırken, gıda sanayine uygun, Sağlık

Bakanlığınca izin verilmiş deterjan, kimyasal ve/veya dezenfektanlar kullanılır.

Personel hijyeni

MADDE 14 – (1) Gıda işletmelerinde çalışan personel ile ilgili hijyen gereklilikleri

aşağıda belirtilmiştir.

a) İşletmelerde çalışan kişiler temizlik ve hijyen kurallarına uymak zorundadır.

b) Gıda hazırlık ve üretim alanında çalışan personel, özel kıyafet giyer. İş elbiselerinin

cepleri olamaz.

c) Gıda hazırlık ve üretim alanı içinde saç, sakal ve bıyığın kapatılması amacıyla

kep/bone/şapka/maske kullanılır.

ç) Çalışan personel hazırlık ve üretim alanı içinde takı takamaz.

d) Hazırlık ve üretim alanında çalışan personelin tırnakları kısa ve temiz olmak zorun-

dadır. Oje, cila ve makyaj malzemesi kullanılamaz.

e) Hazırlık ve üretim alanı içinde çalışan personel, uzun kollu iş elbisesi giyer ya da

tek kullanımlık kolluk takarak çalışılır.

f) Hazırlık alanı içinde sakız çiğnenmez, herhangi bir şey yenilmez ve sigara içilmez.

g) Ellerinde açık yara, çıban, deri hastalığı olan kişiler gıdaya temas ettirilmez. Koru-

yucu bant ve eldiven ile çalışılır. Çalışanların el kesiklerinde mavi renkli yara bandı kullanılır.

Gıdalarla taşınması ihtimali olan bir hastalığı olan veya bulaşıcı yara, deri enfeksiyonları ve

ishal gibi hastalığı olan kişilerin gıda işletmesinde çalışmasına izin verilmez. Belirtilen durum-

lar dışında eldiven kullanılır.
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ğ) Depolama, üretim ve hazırlık alanlarına yetkili personel dışında girebilecek tüm ki-

şilerin hijyen kurallarına uyması sağlanır.

h) Personel işe alınmadan önce, bulaşıcı enfeksiyon içermediğini kanıtlayan gerekli

sağlık muayenesi yaptırılır ve sonuçlar uygun ise işe alınır. Bu kontroller periyodik olarak, ça-

lıştığı sürece devam ettirilir.

ı) Gıda üretim ve hazırlık alanlarına girişte el dezenfektanları bulundurulur. Bu alanlara

girmeden ve gıda ile temas etmeden önce personel, iyi hijyen uygulamaları çerçevesinde ellerini

usulüne uygun bir biçimde yıkar ve dezenfekte eder.

Eğitim

MADDE 15 – (1) Gıda işletmelerinde çalışan personelin eğitimi ile ilgili gereklilikler

aşağıda belirtilmiştir.

a) İşletmede çalışan personele gıda güvenilirliğinin sağlanması, insan sağlığının ko-

runması ve gıdaya bulaşmaların engellenmesi amacıyla düzenli olarak eğitim verilir. Eğitim

verilmesinin sağlanmasından gıda işletmecisi sorumludur.

b) Personele verilecek eğitim, kişisel hijyen ve gıda hijyeni bilgilerini, işletmeye özgü

gıdalarda oluşabilecek tehlikeleri, gıdanın uygun şartlarda işlenmesi ve depolanması ile sıcaklık

kontrolünün önemi gibi konuları içerir.

c) Eğitimler düzenli olarak yeni işe giren personel ve günün koşulları da göz önüne alı-

narak tekrarlanır.

ç) Personelin halihazırdaki eğitim düzeyi ve becerileri dikkate alınarak eğitim ihtiyacı

belirlenir.

d) Verilen eğitimler yapılacak işe ve gıdanın türüne uygun olmak zorundadır.

e) Eğitim planlarının belirlenmesi, personelin o andaki eğitim seviyesinin bilinmesi ve

gelecekte düzenlenecek eğitimlere yardımcı olmak amacıyla, düzenlenen eğitim kayıtları tu-

tulur.

f) Örgün, yaygın ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane,

kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışan personele hijyen ve gıda gü-

venilirliğine yönelik düzenlenecek eğitimlerde Millî Eğitim Bakanlığı, Bakanlık ve Sağlık Ba-

kanlığı ile işbirliği yapar. Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından eği-

tim ile ilgili usul ve esaslar birlikte düzenlenir. Ayrıca, eğitimle ilgili olarak mesleki kurum ve

kuruluşlarla, dernek veya sivil toplum örgütleriyle ve üniversitelerle işbirliği yapılabilir. Eği-

time katılan personele Ek-1’de yer alan katılım belgesi düzenlenir.

Hammadde ve/veya gıdanın temini

MADDE 16 – (1) Gıda işletmelerinde hammadde ve/veya gıdanın temini ile ilgili ge-

reklilikler aşağıda belirtilmiştir.

a) Gıdaların işletmeye kabulünde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmaları esas alınır.

b) Temin edilen gıdanın ilgili mevzuata uygunluğunda şüphe varsa, getirilen gıda mad-

deleri kabul edilmez ve konuyla ilgili olarak Bakanlık il/ilçe müdürlükleri bilgilendirilir.
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c) Soğuk zincir bozulmadan taşınması gereken hammaddelerin kabulü sırasında mut-

laka sıcaklık kontrolü yapılır ve soğuk zincir kesintiye uğratılmaksızın hammaddelerin depo-

lanması sağlanır.

Depolama ve muhafaza

MADDE 17 – (1) Gıda işletmelerinde hammadde ve/veya gıdanın depolanması ve mu-

hafazası ile ilgili gereklilikler aşağıda belirtilmiştir.

a) Gıdalar gruplarına göre sınıflandırılarak muhafaza edilmek üzere uygun depolara

yerleştirilir.

b) Gıdalar, grup bazında ilgili mevzuatta belirtilen sıcaklık derecelerinde muhafaza edilir.

c) Gıdalar temiz ve hijyen kurallarına uygun ortamlarda ve zararlılara karşı gerekli ko-

ruma tedbirleri alınarak muhafaza edilir.

ç) Dondurulmuş olarak muhafaza edilecek gıdalar zaman kaybettirilmeden uygun de-

polara alınır.

d) İşletmenin depolarındaki ilgili mevzuata uygun olmayan gıdalar ayrı bir alanda, diğer

gıda maddelerine bulaşmasına izin vermeyecek şekilde, şeffaf poşet içinde ve tanımlı etiketler

ile etiketlenmiş olarak muhafaza edilir.

e) Hazırlık ve üretim alanları sadece gıda hazırlama ve üretim amacıyla kullanılır ve

bu alanlarda gıda maddesi depolanmaz.

f) Depolarda gıda taşınmasına uygun plastik malzemeden yapılmış ve kolayca temiz-

lenebilir, dezenfekte edilebilir nitelikte ve zeminin temizliğine engel olmayacak uygun bir yük-

seklikte paletler kullanılır.

g) Hazırlık ve üretim alanlarındaki panolarda metal malzeme kullanılmaz.

ğ) Soğuk hava depolarında, su yoğunlaşması veya suyun gıdaya bulaşması engellenir

ve bu amaçla, soğutucu klimaların altında gıda maddesi depolanmaz.

h) Depodaki gıdanın duvarlardan uzaklığı ve zeminden yüksekliği en az 15 cm olur.

ı) Depodaki stok yönetimi ve yerleşimi ilk-giren gıda ilk-çıkar kuralına göre yapılır.

i) Depolarda stok yönetimini ve temizliğini zorlaştıracağı ve zararlı çoğalmasına neden

olabileceği için depo kapasitesi göz önüne alınır, aşırı yığılma yapılmaz.

j) Depo sıcaklığı günlük olarak sürekli kontrol edilir ve sıcaklık değerleri kayıt edilir.

k) Çiğ gıdalar, özellikle tüketime hazır hale getirilmiş gıdalardan ayrı bir yerde ve uygun

koşullarda muhafaza edilir.

l) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler temiz ve hijyen şartlarına

uygun depoda muhafaza edilir ve gerekli koruma tedbirleri alınır.

m) Depolarda ambalajı açık bırakılmış gıda maddesi bulundurulmaz.

Gıdanın hazırlanması

MADDE 18 – (1) Gıda işletmelerinde gıdanın hazırlanması ile ilgili gereklilikler aşa-

ğıda belirtilmiştir.

a) Gıdaların hazırlamasında çalışan personelin kişisel hijyeni mikrobiyolojik bulaşmayı

engelleyecek şekilde olur.
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b) Personelin tüketime hazır hale getirilmiş gıdalarla teması en aza indirilir.

c) Çapraz bulaşmayı önleyici iş akışları hazırlanır ve uygulanır. Çiğ ve tüketime hazır

hale getirilmiş gıda maddelerinin ayrı alanlarda ve ayrı ekipmanlarla işlenmesi sağlanır.

Gıdanın pişirilmesi

MADDE 19 – (1) Gıda işletmelerinde gıdanın pişirilmesi ile ilgili gereklilikler aşağıda

belirtilmiştir.

a) Gıdaları pişirirken veya tekrar ısıtırken, gıdanın her noktasında sıcaklığın aynı ol-

masına dikkat edilir.

b) Dondurulmuş et ve et ürünleri 4°C de çözündürülür ve çözündürülen gıda doğrudan

pişirilir.

c) Et ve et ürünlerinden yapılan gıdaların pişirilmesi esnasında, gıdanın merkez sıcaklığı

en az 72°C’de 15 saniye bu sıcaklığa maruz kalmak zorundadır.

Gıdanın dondurulması

MADDE 20 – (1) Gıda işletmelerinde gıdanın dondurulması ile ilgili gereklilikler aşa-

ğıda belirtilmiştir.

a) Dondurma işlemi uygulanacak gıdaların taze ve temiz olmasına dikkat edilir.

b) Gıdalar kolay çözünebilecek ve tüketilecek miktarlarda dondurulur.

c) Dondurulacak gıdalar uygun koşullarda ve üzerleri kapalı kaplarda muhafaza edilir

ve dondurulmaya müsait ambalajlar kullanılır.

ç) Dondurulacak gıdalar kendi ürün gruplarına göre sınıflandırılarak dondurucuya yer-

leştirilir.

d) Dondurulacak gıdaların etiketlerinde gıdanın son tüketim tarihi bilgileri ile birlikte

muhafaza sıcaklığı belirtilir.

Çözündürme

MADDE 21 – (1) Gıda işletmelerinde gıdanın çözündürülmesi ile ilgili gereklilikler

aşağıda belirtilmiştir.

a) Çözünme işlemi, gıdada patojenik mikroorganizma gelişimini, toksin oluşumunu,

kimyasal ve fiziksel bulaşmaları engelleyecek biçimde yapılır.

b) Çözünme işlemi sırasında, insan sağlığı ve güvenilir gıda için risk oluşturabilecek

sıvı akıntısı uygun bir şekilde ortamdan uzaklaştırılır.

c) Dondurulmuş gıdalar oda sıcaklığında değil, +4 °C buzdolabı sıcaklığında çözün-

dürülür.

Taşıma

MADDE 22 – (1) Gıda işletmelerinde gıdanın taşınması ile ilgili gereklilikler aşağıda

belirtilmiştir.

a) Gıdanın taşınması için kullanılan araç ve/veya kaplar, gıdayı bulaşmadan korumak,

iyi şartlarda muhafaza edilmesini sağlamak, temizliğe ve gerektiğinde dezenfeksiyona izin ve-

recek şekilde olmak zorundadır.
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b) Kaplar, gıdaya bulaşmaya sebep olabileceğinden, gıdanın haricinde başka bir amaçla

kullanılmaz. Bu tür kapların gıdanın taşınması için kullanıldığını göstermek amacıyla, açıkça

görülebilecek ve silinmeyecek şekilde “yalnız gıdanın taşınmasında kullanılmalıdır” ifadesi

belirtilerek işaretlenir.

c) Çapraz bulaşmaya neden olabilecek gıdalar bir arada aynı kap içinde taşınmaz.

ç) Sıvı, granüle ve toz halindeki dökme gıdalar, gıdalara uygun kaplarda taşınır.

d) Gıdalar, kapların içine bulaşma riskini en aza indirecek biçimde yerleştirilir ve ko-

runur.

e) Gerektiğinde, gıdaların taşınması için kullanılan kaplar gıdaları uygun sıcaklıklarda

muhafaza edebilecek ve söz konusu sıcaklıkları izlemeye imkân verecek nitelikte olmak zo-

rundadır. İzlenen sıcaklığın ortam sıcaklığı mı yoksa ürün sıcaklığı mı olduğunun belirlenmesi

gerekir.

f) Gıdaların taşınması hızlı bir şekilde yapılır. Gıdalar taşıma kaplarında uzun süre bı-

rakılmaz.

g) Kullanılan kaplar iş bitiminde iyice temizlenir ve dezenfekte edilir.

ğ) Soğutmalı tezgâhlar gıdaları soğukta muhafaza etmek için kullanılır, sıcaklığı yüksek

olan gıdaların sıcaklığını düşürmek için kullanılmaz.

Sıcaklık kontrolü ve soğuk zincir

MADDE 23 – (1) Gıda işletmelerinde gıdanın sıcaklık kontrolü ve soğuk zincirin ko-

runması ile ilgili gereklilikler aşağıda belirtilmiştir.

a) Gıdanın soğutma işlemi hızla gerçekleştirilir. Gıdanın sıcaklığı 60°C’den 37°C’ye

en çok iki saatte, 37°C’den 4°C’ye en çok dört saatte düşürülür.

b) Gıda tüketilinceye kadar sıcak olarak muhafaza edilecekse, muhafaza sıcaklığının

63°C’nin üzerinde olması gerekir.

c) Soğuk tüketilen veya soğukta muhafaza edilen gıdalar 4°C’nin altındaki ortamlarda

bekletilir.

Gıdanın servisi, satışı ve tüketimi

MADDE 24 – (1) Gıda işletmelerinde gıdanın servisi, satışı ve tüketimi ile ilgili ge-

reklilikler aşağıda belirtilmiştir.

a) Gıdalara çeşitli kaynaklardan gelecek bulaşıyı engellemek için, gıdalar ambalajlı

veya kapalı olarak sergilenir ve bulaşma kaynaklarından korunur.

b) Gıdaların soğuk ortamda muhafaza edilmesi halinde öncelikli olarak o gıda için tav-

siye edilen sıcaklık koşulları sağlanır.

c) Hava akımını sağlamak için gıdanın etrafında yeterince yer bırakılması gerekir.

ç) Tüketime hazır gıdalar herhangi bir bulaşmayı önleyecek nitelikte muhafaza edilir,

sergilenir ve sunulur.

d) Gıdalar self-servis şeklinde tüketime sunuluyorsa tüm bulaşmalardan etkin bir şekilde

korunma sağlanması için koruyucu perde, kapak veya camekan kullanılır.
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e) Sıcak servis edilen gıdalar 63ºC’nin altında en çok 2 saat ve soğuk gıdalar ise 8ºC’nin

üstünde en çok 4 saat bekletilir. Gıdaların sıcaklık kontrolünün sürekli yapılmasına dikkat edilir.

f) Ambalajsız gıdalar doğru sıcaklıkta ve uygun koşullarda muhafaza edilir.

g) Ambalajsız gıdalar bir personel gözetim ve denetiminde satış ve tüketime sunulur.

Herhangi bulaşma veya tehlikenin tespit edilmesi durumunda bu gıdaların satışına ve tüketi-

mine izin verilmez.

ğ) Gıdaların sergilenmesi, satışı ve tüketimi sırasında kullanılan masa, tezgah ve servis

ekipmanlarının gıdanın yapısına uygun ve güvenilir malzemeden yapılmış olması gerekir, bu

malzemeler sağlam durumda korunur, temizlenmesi ve gerekli hallerde dezenfeksiyonu sağla-

nır.

h) Gıda servisinin yapıldığı alanda çalışan personelin hijyen kuralları konusunda eği-

timli, tehlikeleri kontrol edebilecek sorumluluk ve bilinçte olması ve hareket etmesi gerekir.

ı) Ambalajı açılarak satışa sunulan ve sergilenen gıdaların etiketlerinde raf ömrü mut-

laka bulunur.

i) Alerjik reaksiyona sebep olabilecek gıdalar diğer gıdalardan ayrı yerde tutulur. Ha-

zırlama, sunum ve satışında ayrı ekipmanlar kullanılır ve ekipmanların temizliği uygun olarak

yapılır. Üretimde kullanılan hammaddeler ile satışa sunulacak gıdaların etiketlerinde belirtilen

ürün içerikleri kontrol edilir.

Zararlı ve kemirgenlerle mücadele

MADDE 25 – (1) Gıda işletmelerinde zararlı ve kemirgenlerle mücadele ile ilgili ge-

reklilikler aşağıda belirtilmiştir.

a) İşletmede girişler zararlı girişini engelleyecek şekilde planlanır. Zararlıların gıda de-

polama, işleme, satış ve tüketim alanlarına girmesi ve yuvalanması engellenir.

b) Dış alana açılan kapılar, zararlı girişine izin vermeyecek şekilde yalıtım malzemesi

kullanılarak korunur.

c) Hazırlık ve depo alanlarına açılan pencere ve kapılar açık bırakılmaz ve zararlı giri-

şini önlemek amacıyla gerekli koruyucu tedbirler alınır.

ç) Hazırlık alanlarının dışarıya açılan bölümlerinde zararlı girişini önlemek amacıyla

sinek tutucular gibi koruyucu önlemler alınır.

d) Açılabilir tüm pencerelere sineklik ve 2,5 m yüksekliğe kadar olan pencerelerde ise

zararlı girişini engelleyecek tel kafes takılır.

e) İşyerindeki atıklar birikmeden hızla uzaklaştırılır. Su depoları gibi yerler kapalı tu-

tulur, atık su gider ve diğer su tahliye sistemlerinin temizliğine dikkat edilir.

f) İşyerinde zararlı girişine karşı bütün alanlar sık sık kontrol edilir. İşyeri tarafından

zararlı kontrol planı hazırlanır ve kontroller kayıt altına alınır.

g) Zararlı ile mücadele programı kapsamında, ilaçlama periyodik olarak yapılır.

ğ) İlaçlama işletme tarafından yapılacak ise bu konuda gerekli eğitim almış kişiler ta-

rafından yapılır. Yapılan ilaçlama izlenebilirliğin sağlanması için kayıt altına alınır.
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h) İlaçlama yapılırken, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgili mevzuat doğrul-

tusunda izin verilen kimyasal maddeler kullanılır.

ı) Kullanılan kimyasal maddeler, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler

ile temas etmeyecek şekilde ve ayrı mekânlarda muhafaza edilir.

i) Zararlı mücadelesinde kullanılan ekipmanların bakımı ve temizliği düzenli olarak

yapılır.

j) Kemirgen mücadelesinde gıda hazırlık alanlarındaki kapanlarda kimyasal ilaç içerikli

yemler kullanılamaz.

k) İşletmede akvaryum dışında evcil hayvan bulundurulamaz.

Temizlik ve dezenfeksiyon

MADDE 26 – (1) Gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili gereklilikler

aşağıda belirtilmiştir.

a) İşletmede temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin nasıl, hangi kimyasal maddeler

kullanılarak, ne zaman ve kim tarafından yapılacağını gösteren temizlik ve dezenfeksiyon plan-

ları oluşturulur.

b) Farklı alanlar için farklı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri uygulanır. Temizlik ve

dezenfeksiyon planları, gıdalara bulaşabilecek mikroorganizma yükü ve türü dikkate alınarak

yapılır.

c) 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 4 üncü Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında ruhsat verilen dezenfektanlar ve Sağlık Bakanlığı

bildirimi bulunan temizlik kimyasalları kullanılır.

ç) İşletmede temizlik maddeleri ve dezenfektan temizlik maddeleri ve dezenfektanlara

ait güvenlik bilgileri, üretim ve son kullanım tarihleri bulunur.

d) İşletmede temizlik maddeleri ve dezenfektanlar gıda maddelerinden ayrı bölümlerde

muhafaza edilir ve işaretlenir.

Atık ve çöp yönetimi

MADDE 27 – (1) Gıda işletmelerinde atık ve çöp yönetimi ile ilgili gereklilikler aşağıda

belirtilmiştir.

a) İşletmede oluşan gıda atıkları bekletilmeden uzaklaştırılır ya da bu iş için ayrılmış

özel muhafaza alanlarına ya da kaplarına aktarılır. Bu iş için yeterli ve kolay ulaşılabilir alanlar

ve kaplar ayrılmış olması gerekir.

b) Büyük hacimli atıklar, gıda hazırlama ve üretim alanlarından hızla uzaklaştırılır.

c) Atıklar üzerleri örtülebilen kaplar içinde bu amaçla üretilmiş çöp poşeti gibi madde-

lerin içinde toplanır, atıklar kapların içindeki çöp poşetleri ile hazırlık ve üretim alanından

uzaklaştırılır.

ç) Atıklar için ayrılan kapların kapaklı, etiketlenmiş, kolay temizlenebilir ve dezenfekte

edilebilir olması gerekir. Bunlar ayrıca çöp birikimine izin verilmeden sık sık boşaltılır.

d) Çöp konteynırları düzenli aralıklarla temizlenir ve dezenfekte edilir.
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e) Atıkların depolandığı alanlar tanımlanır ve bu alanların gıdalardan olabildiğince uzak

ve kolay temizlenebilir olması gerekir.

f) Atıkların ve geri dönüşüm için ayrılan malzemelerin zararlı çekici alanlara dönüş-

memesi için gerekli koruyucu önlemler alınır.

g) İşletmeye ait sıvı atık sistemi, korozyondan etkilenmeyen, temizlik ve bakımları ko-

layca yapılabilen, kokuyu yaymayacak ve sıvı atık miktarını kaldırabilecek tasarımda olur.

Gıda ile temas eden madde ve malzemeler

MADDE 28 – (1) Gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile ilgili gereklilikler aşa-

ğıda belirtilmiştir.

a) Gıdaların sunum ve servisinde kullanılan kapların mümkünse tek kullanımlık olması

gerekir.

b) Gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ilgili mevzuata uygun ve Bakanlıktan

kayıt belgesi almış olan işletmelerde üretilmiş olması gerekir.

c) Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin tekrar kullanılması durumunda bu

malzemelerin kolay temizlenen ve gerektiğinde dezenfekte edilebilen nitelikte olması gerekir.

ç) Kâğıt, karton, oluklu mukavva ve benzeri kâğıt esaslı madde ve malzemelerden gı-

daya boyar madde geçişi olamaz. Gıda ile temas amacıyla üretilmemiş basılı ve yazılı kâğıtlar

ve yeniden işlenmiş kâğıtlar, gıda ile temas etmek üzere satış ve servis sırasında kullanılamaz.

İzlenebilirlik

MADDE 29 – (1) Gıdanın geriye dönük izlenebilirliğinin sağlanmasına dikkat edilir.

Gıdaya ait izlenebilirlik bilgileri gıdanın kabul kayıtları ile fatura/irsaliyelerinden takip edilir.

Geri toplatma ve acil durumlar

MADDE 30 – (1) Gıda işletmelerinde gıdanın geri toplatılması ve acil durumlarda alın-

ması gereken tedbirler ile ilgili gereklilikler aşağıda belirtilmiştir.

a) Gıda tedarikçileri; satışa ve tüketime sunulan gıdalarda paketleme veya etiketlemede

olumsuzluk olması, bulaşma riski veya bozulma olması durumunda söz konusu gıdaların top-

latılması için gıda işletmelerini bilgilendirir.

b) İşletme; satılan bir gıdanın toplu bir şekilde tüketilmesi sonucunda gıda kaynaklı

hastalık veya zehirlenmeye maruz kalmış birden çok tüketiciden şikâyet alması veya kişilerin

zehirlendiğine dair rapor bulunması durumunda, ilgili gıda maddesini satıştan ve tüketimden

kaldırmak zorundadır.

c) İşletme tarafından geri toplatılan, satıştan ve tüketimden kaldırılan gıdalar ve gıda

bileşenleri, güvenilir kaplarda ayrı alanlarda muhafaza edilir.

ç) Ayrılan gıdaların gıda güvenilirliği ve insan sağlığı yönünden ilgili mevzuata uygun-

luğu değerlendirilir.

d) İnsan sağlığını ilgilendiren acil durumlarda gıda işletmecisi ve okul idaresi konuyla

ilgili olarak en hızlı şekilde Bakanlık ve Sağlık Bakanlığını bilgilendirir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 31 – (1) Gıda işletmelerinde gıda güvenilirliği ve hijyen kontrolü, denetim

programına uygun olarak Bakanlık İl/İlçe Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen kontrol gö-

revlileri tarafından yürütülür.

(2) Millî Eğitim Bakanlığı personelinin ilgili mevzuat, gıda güvenilirliği ve hijyen ko-

nularındaki eğitimleri ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık ve Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

Millî Eğitim Bakanlığının bu konuda eğitimli personeli tarafından yapılan denetimlerde gıda

işletmelerinde tespit edilen gıda güvenilirliği ve hijyen şartlarında eksiklikler var ise, gıda iş-

letmelerinin en kısa sürede kontrol edilmesini ve sürekli takibinin yapılmasını sağlamak için,

okul ve kurum yöneticileri Bakanlık ve ilgili olması durumunda Sağlık Bakanlığının İl/İlçe

Müdürlüklerine bilgi verir.

(3) Yapılan kontrollerde Bakanlığa kayıt yaptırmayan, gıda güvenilirliğini ve insan sağ-

lığını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen gıda işletmeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri

gereğince yasal işlem uygular.

(4) Gıda işletmecisi, sağlıklı beslenmeyi ve güvenilir gıda tüketimini teşvik etmek, süt

tüketimini arttırmak gibi amaçlarla hazırlanan reklam, broşür, bilgi ve belgeleri işletmesinde

kolay okunacak yerlere asar. Gıda denetiminde etkinliği sağlamak amacıyla Bakanlığın ALO

GIDA 174 gibi irtibat telefonlarının yer aldığı ilanları kolay görünecek şekilde ve göze çarpıcı

yerlerde bulundurmak zorundadır.

(5) Gıda işletmecisi, herhangi bir gıdanın insan sağlığını bozduğu şüphesinin oluştuğu

durumlarda, Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve okul idaresine ivedilikle haber ver-

mek ve insan sağlığını bozduğundan şüphe edilen gıdanın ilgili birimlerce gerekli tetkikinin

yapılması için satış ve tüketimini durdurmak zorundadır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren

işletmeler 31/12/2013 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyum sağlar.

(2) Gıda işletmecisi, bu Yönetmeliğin yayımdan önce faaliyet gösteren işletmesinde

çalışan personeline, 15 inci maddenin birinci fıkrası gereğince 31/12/2014 tarihine kadar eğitim

aldırmak zorundadır. Gıda işletmecisi, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yeni işe alacağı

personelde eğitim şartını arar ve 31/12/2014 tarihinden sonra eğitim almamış personeli işlet-

mesinde çalıştıramaz.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yü-

rütür.
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent
Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl/yıl
sonunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bir dersin genel sınavına girme hakkı
olduğu halde girmeyen ya da girip de başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek is-
teyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not genel sınav notu
yerine geçer.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
“(5) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrenci-

lerden, o yıla ait akademik ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3.50-4.00 ara-
sında olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, Müdürlük tarafından her
eğitim-öğretim yılı sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri Müdürlük tarafından ken-
dilerine verilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2009 tarihli ve 27371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent
Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ders kredilerinin hesaplanmasında, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçeve-
sinde 7 nci düzey (yüksek lisans) için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri
ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders sa-
atlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, sunum, sınava hazırlık,
sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.
1 kredi (1 kredi, 1 AKTS’dir) 30 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Eğitim-öğretim programları yıllık toplam kredisi, 60 kredi olacak şekilde düzen-
lenir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2009 27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 26/5/2011 27945
2- 26/9/2011 28066
3- 9/7/2012 28348
4- 30/7/2012 28369
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler ile stajlar

bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön şartlı dersleridir. Bu nedenle Fakültede
eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Öğrenci, kayıt yaptıracağı sınıfın eğitim-öğ-
retim programında yer alan bütün derslerini alır ve usulüne uygun olarak kayıt olduğu o yıla
ait derslerin birinden dahi başarısız olursa, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fık-
rasının (ı) bendindeki ortak zorunlu dersler ile serbest seçmeli dersler hariç, ertesi yılda bir üst
sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece bulunduğu sınıfta başarısız olduğu dersi/dersleri veya
staj/stajları tekrarlar ve bunları başardıktan sonra üst sınıfa geçer.

(2) Ortak zorunlu dersler ve serbest seçmeli derslerden kalanlar mezun oluncaya kadar
bu dersleri vermek zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Dördüncü ve beşinci sınıf klinik uygulamalarında ara sınav zorunludur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bütünleme sınavı; bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen

ya da girip başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere verilen
sınav hakkıdır ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.”

“(2) Stajlarda, eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak
tamamlayamadıkları için ilgili dersin yarıyıl sonu veya staj sonu sınavına girme hakkı elde
edemeyen dördüncü ve beşinci sınıf staj öğrencileri, eksik kalan ödevlerini, ilgili dersin bü-
tünleme sınav tarihinden üç gün öncesine kadar başarılı olarak tamamladıkları takdirde, yalnız
bütünleme sınavına girebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Yabancı dil seviye tespit sınavı sonucunda yabancı dil derslerinden muaf olan öğ-

renciler, birinci sınıfa kayıt tarihinden itibaren yedi gün içinde Dekanlığa yazılı başvuruda bu-
lunarak muaf oldukları dersleri alabilirler. Öğrencilerin bu derslerden aldıkları en son not aka-
demik ortalamalarına katılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bütün derslerini almış ve başarmış

olan öğrencilerden, o yıla ait akademik ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar onur öğrencisi,
3.50-4.00 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, Dekanlık
tarafından her eğitim-öğretim yılı sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri Dekanlık
tarafından kendilerine verilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/10/2009 27371

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 9/5/2010 27576
2- 26/5/2011 27945
3- 26/9/2011 28066
4- 9/7/2012 28348
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2010 tarihli ve 27636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm

dersleri almakla yükümlüdür. Öğrencilerden bu Yönetmeliğin 13 üncü ve 24 üncü maddesine

göre Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş, bulunduğu yarıyıl itibariyle, ders muafiyeti

bulunanlar muaf tutuldukları ders kredisi kadar dersi üst yarıyıldan alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl so-

nunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bir dersin genel sınavına girme hakkı

olduğu halde girmeyen ya da girip başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen

öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, genel sınav notu yerine

geçer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(6) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrenci-

lerden, o yıla ait akademik ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3.50-4.00 ara-

sında olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, dekanlık tarafından her

eğitim-öğretim yılı sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri dekanlık tarafından ken-

dilerine verilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/7/2010 27636

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 26/5/2011 27945
2- 26/9/2011 28066
3- 9/7/2012 28348
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent
Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm
dersleri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden bu Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre ilgili
yönetim kurulunca kabul edilmiş, bulunduğu yarıyıl itibariyle, ders muafiyeti bulunanlar muaf
tutuldukları ders kredisi kadar dersi üst yarıyıldan alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (f ) bendi eklenmiştir.

“e) Mazeret sınavı: Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri
Yönetim Kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık/yüksekokul
müdürlüğü tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir
mazeret sınavı yapılmaz.”

“f) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl so-
nunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bir dersin genel sınavına girme hakkı
olduğu halde girmeyen ya da girip başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen
öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl sonu sınavı
notu yerine geçer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 33 – (1) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bütün derslerini almış ve başarmış

olanlar, o yıla ait akademik ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3.50-4.00
arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, dekanlıklar
veya müdürlükler tarafından her eğitim-öğretim yılı sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı
belgeleri dekanlıklar/yüksekokul müdürlükleri tarafından kendilerine verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 43 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 2547 sayılı Kanunun

54 üncü maddesi ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2009 27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 9/7/2010 27636
2- 26/5/2011 27945
3- 26/9/2011 28066
4- 9/7/2012 28348
5- 9/10/2012 28436
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/9/1996 tarihli ve 22761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent
Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinin iki numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi
Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya
Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlarda bu puana eşdeğer bir
puan almış olmak. Tezsiz yüksek lisans programları, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Kon-
servatuvarına yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %70’i
ve mülakat puanının %30’u alınarak hesaplanır. Yapılan değerlendirmede, 100 üzerinden en
az 65 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde tezli yüksek lisans
programlarına kabul edilir. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 60’ın altında olan adaylar
için başarı notu hesaplanmaz. Aday başarısız sayılır. ALES puanı aranmayan programlara ka-
bulde başarı notu; öğrencinin akademik not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığı alınarak, %70’i ve mülakat
puanının %30’u alınarak hesaplanır. Yapılan değerlendirmede, 100 üzerinden en az 65 puan
alanlar, başarı puanına göre sıralanarak kontenjan dahilinde programlara kabul edilirler. Mü-
lakata girmeyen veya mülakat notu 60’ın altında olan adaylar için başarı notu hesaplanmaz.
Aday başarısız sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye
erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program,
toplam 90 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık
alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve
takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zo-
rundadır. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.
Yüksek lisans uzmanlık alanı dersi, öğrenci sayısına bakılmadan iki teorik ders yükü olarak
gösterilir. Yüksek lisans tez çalışması dersi, öğrenci başına bir saatlik pratik ders yükü olarak
gösterilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazan-
dırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans
programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program, toplam 90 krediden az
olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi,
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başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dö-
nem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir raporu danışmanına vermek zo-
rundadır. Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır. Bu sınav, 24
üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullere göre kurulan jüri tarafından
sözlü olarak yapılır. Sınav sonucu Enstitüye yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla
bildirilir. Sınavda başarısız olan öğrenci en geç üç ay içerisinde aynı jüri önünde tekrar sınava
alınır. Başarısızlığa ilişkin kararlar gerekçeli bir raporla açıklanır. Bu sınavda da başarısız olan
öğrenciye 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygu-
lanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 180 krediden az
olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer, uzmanlık alan, tez çalışması dersleri ile
yeterlik sınavı ve tez önerisinden oluşur. Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için toplam 300 krediden az olmamak koşuluyla en az ondört adet ders, seminer,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci ayrıca, tez danışmanı atandığı
tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı der-
sine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatil-
lerinde de devam edebilir. Doktora uzmanlık alanı dersi, öğrenci sayısına bakılmadan üç teorik
ders yükü olarak gösterilir. Seminer, uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri başarılı veya ba-
şarısız olarak değerlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Genel Sınav ve Bütünleme Sınavı
Madde 39 – Öğrenci bir yarıyılda aldığı ve devam şartını sağladığı bütün derslerin ge-

nel sınavına, Enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sı-
nava girmeyen öğrenciye GR notu verilir. Yarıyıl sonu sınavı, Enstitünün tez yazım esaslarına
uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi biçiminde de olabilir.

Bütünleme Sınavı; bir dersin bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda
akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu
halde girmeyen ya da girip de başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğ-
renciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not genel sınav notu yerine
geçer.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) YZ: Başarılı, başarısız olarak değerlendirilen derste, dersin gereklerini yerine ge-
tirmeyerek başarısız olanlara verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlayarak başarmak zorundadır. Zorunlu hallerde,
Anabilim Dalı Başkanının ve danışmanının ortak teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
ile öğrenci başarısız olduğu bir dersin yerine başka bir ders alabilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent
Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yaz döneminde 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygu-
lanır. Yaz okuluna kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren Akademik takvim eğitim-
öğretim yılının başlamasından önce Senato tarafından belirlenerek ilan edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm
dersleri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi hükmüne
göre ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş, bulunduğu yarıyıl itibariyle, ders muafiyeti bulu-
nanlar muaf tutuldukları ders kredisi kadar dersi üst yarıyıldan alabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl so-
nunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bir dersin genel sınavına girme hakkı
olduğu halde girmeyen ya da girip de başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek is-
teyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, genel sınav notu
yerine geçer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bütün derslerini almış ve başarmış

olan öğrencilerden, o yıla ait akademik ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar onur öğrencisi,
3.50-4.00 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, meslek
yüksekokulu müdürlüğü tarafından her eğitim-öğretim yılı sonunda ilan edilir. Öğrencilerin
başarı belgeleri meslek yüksekokulu müdürlükleri tarafından kendilerine verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü

maddesi ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2009 27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 29/12/2009 27447
2- 9/7/2010 27636
3- 26/5/2011 27945
4- 26/9/2011 28066
5- 9/7/2012 28348
6- 30/7/2012 28369
7- 21/9/2012 28418
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent

Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm

dersleri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden bu Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre Yö-

netim Kurulunca kabul edilmiş, bulunduğu yarıyıl itibariyle, ders muafiyeti bulunanlar muaf

tutuldukları ders kredisi kadar dersi üst yarıyıldan alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl so-

nunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bir dersin genel sınavına girme hakkı

olduğu halde girmeyen ya da girip de başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek is-

teyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, genel sınav notu

yerine geçer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bütün derslerini almış ve başarmış

olan öğrencilerden o yıla ait akademik ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar Onur Öğrencisi,

3.50-4.00 arasında olanlar ise Yüksek Onur Öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, Müdür-

lükçe her yarıyıl sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri Müdürlük tarafından kendi-

lerine verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddessi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında 2547 sayılı Kanunun

54 üncü maddesi ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2009 27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 29/12/2009 27447
2- 9/7/2010 27636
3- 26/5/2011 27945
4- 26/9/2011 28066
5- 9/7/2012 28348

Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2013 – Sayı : 28550

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 66



Bülent Ecevit Üniversitesinden:
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/10/2000 tarihli ve 24191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent
Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yabancı dil seviye tespit sınavı sonucunda yabancı dil derslerinden muaf olan öğren-
ciler, birinci sınıfa kayıt tarihinden itibaren yedi gün içinde Dekanlığa yazılı başvuruda bulu-
narak muaf oldukları dersleri alabilirler. Öğrencilerin bu derslerden aldıkları en son not aka-
demik ortalamalarına katılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yıl sonu bütünleme sınavı: Yıl sonu genel sınavına girme hakkı olduğu halde gir-
meyen ya da girip de başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler
için aynı sınav döneminde ve yıl sonu genel sınavının bitiminden en erken onbeş gün sonra
yapılan sınavdır. Bütünleme sınavında alınan not, genel sınav notu yerine geçer.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNCE VERİLECEK DİPLOMA
MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/1995 tarihli ve 22339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent
Ecevit Üniversitesince Verilecek Diploma Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Esas-
larına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, kon-
servatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından mezun olanlara verilecek diplomaların
ve diğer belgelerin düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Diploma ve geçici mezuniyet belgelerinin düzenlenmesi
Madde 2 – Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksek-

okullar ve meslek yüksekokullarından gerekli şartları yerine getirerek mezun olan öğrencilere
tabi oldukları eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre geçici mezuniyet belgeleri
veya diplomaları verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Diploma ve geçici mezuniyet belgeleri, kayıtlı bulundukları her düzeydeki eğitim-öğ-
retim programının bütün koşullarını başarı ile yerine getirerek mezuniyete hak kazanmış öğ-
renciler için düzenlenir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diplomaların şekil ve boyutları Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığınca düzenlenir.”

“Diplomalar, fakültelerde dekan ve Rektör; enstitülerde enstitü müdürü ve Rektör;
Konservatuvarda Konservatuvar Müdürü ve Rektör; yüksekokullarda yüksekokul müdürü ve
Rektör; meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.”

“Diplomanın ön yüzünde Üniversitenin hologramı yer alır. Diplomalar Rektörlük soğuk
mühürü ile mühürlenir.

Nüfus hüviyet cüzdanında sonradan, mahkeme kararıyla yapılan değişiklikler diplo-
manın arkasına Rektörlükçe şerh ve tarih konularak belirtilir. Gerekli düzeltme diploma defte-
rinde de yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5 – Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde bulunan fakülte, enstitü, konserva-

tuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilere zorunlu hallerde ve-
rilecek olan geçici mezuniyet belgeleri fakültelerde dekan, enstitülerde enstitü müdürü, kon-
servatuvarda konservatuvar müdürü, yüksekokullarda yüksekokul müdürü, meslek yüksek-
okullarında meslek yüksekokul müdürü tarafından imzalanır. Bu belge bir defaya mahsus olarak
verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Geçici mezuniyet belgelerinin arka kısımlarında öğrenciye ait kimlik bil-

gilerinin düzenlenmesi zorunlu olup bu bilgilerin kayıtlara uygunluğu fakültelerde fakülte
sekreterliğince, enstitülerde enstitü sekreterliğince, konservatuvarda konservatuvar sekreterli-
ğince, yüksekokullarda yüksekokul sekreterliğince, meslek yüksekokullarında meslek yüksek-
okulu sekreterliğince onaylanır.

Diplomanın arka kısımlarında öğrenciye ait kimlik bilgilerinin düzenlenmesi zorunlu
olup bu bilgilerin kayıtlara uygunluğu fakültelerde fakülte sekreterliğince, enstitülerde enstitü
sekreterliğince, konservatuvarda konservatuvar sekreterliğince, yüksekokullarda yüksekokul
sekreterliğince, meslek yüksekokullarında yüksekokul sekreterliğince kontrol edilir, Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığınca onaylanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 8 – Mezuniyete hak kazananlar mezuniyet töreninde aşağıda belirtilen yemin

metnini sesli olarak okurlar:
Bu diploma ile bana verilen ünvanın onurunu koruyacağıma, yüklediği sorumlulukların

tanıdığı yetkilerin her an bilincinde olarak hangi koşul altında olursa olsun onları iyiye kulla-
nacağıma; ülkeme ve insanlığa yararlı olacağıma kendimi ve mesleğimi yükseltmeye ve yü-
celtmeye çalışacağıma, namusum ve şerefim üzerine and içerim.

Bu yemin dışında meslek yemini bulunan mezunlar ayrıca meslek yeminini de yaparlar.
Mezuniyete hak kazananlar, Üniversiteye bağlı kurum yetkililerinden diplomalarını

alırlar.
11/4/ 1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Ka-

nun, 2/3/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 24/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında bulunan unvanlardan birini alarak mezun
olanların diplomaları verilmeden önce tescil işlemleri için Öğrenci İşleri Daire Başkanığınca
Sağlık Bakanlığına gönderilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent

Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesindeki Tıp, Diş

Hekimliği fakülteleri, Sağlık Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı dışında kalan birimlerde

yaz aylarında yapılacak yaz okulu eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin programlarında yer alan derslerin, verilmeleri gereken güz ve bahar

yarıyıllarında açılması zorunludur. Bu derslerin açılması yaz okulu programına ertelenemez.

Yıllık dersler yaz okulunda açılamaz.”

“(3) Yaz okulunda açılmasına karar verilen dersler Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına

bildirilir ve ilgili fakülte dekanlık/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerince ilan edilir.

(4) İçeriği ve kredisi aynı olmak koşuluyla, bölüm başkanlığının onayı ile Üniversitenin

diğer programlarından ders alınabilir. Ayrıca, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sı-

nırlamalar içinde kalmak koşuluyla, öğrenciler diğer üniversitelerin yaz okullarında açılan ders-

leri de alabilir; ancak alınacak dersin eşdeğerliğinin her yıl kayıttan önce ilgili yönetim kuru-

lunca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci not dökümüne

işlenmesi, öğrencinin kayıtlı olduğu programa ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaz okulunda açılan derslerde en az bir ara sınav ve bir genel sınav yapılır. Başa-

rının değerlendirilmesinde ve not verme işlemlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu programa ilişkin

mevzuat hükümleri uygulanır.”

“(4) Lisans programlarında, yarıyıl tekrar etme durumunda olan ancak, yaz okulunda

ders alarak genel akademik ortalamalarını 1.80 ve üzerine çıkaran öğrencilerin yarıyıl tekrar

etme durumları ortadan kalkar.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2009 27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/6/2012 28321
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Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘(1)Yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı
(ALES), yabancı dil ve mülakat ya da sanatta yetenek sınavı/portföy incelemesi sonuçları de-
ğerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Yüksek lisans öğrenimi yapmak isteyenlerin, lisans diplo-
masına sahip olması veya yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin Yüksek-
öğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir. Adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak
yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde; Fen
Bilimleri Enstitüsü tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az 60, Sosyal Bilimler Ens-
titüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezli yüksek lisans programlarında en az 55 standart puan
almaları gerekir. Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezsiz yüksek lisans
programlarında ALES şartı aranmaz. Fen Bilimleri tezli ve tezsiz yüksek lisans programları
ile Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin tezli yüksek lisans programlarına giriş
başarı notu; lisans başarı notunun % 20’si, Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) notunun
% 50’si ve yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavının sonucunun % 30’unun
toplamıdır. Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin tezsiz yüksek lisans programlarına
giriş başarı notu, lisans başarı notunun % 60’ı, giriş sınavı başarı notunun %40’ının toplamıdır.
Giriş sınavında en az 60 puan alınması gerekir. Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakat
veya yazılı sınav, yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucunun 100 tam not üzerinden en az
60 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 60 ve üzerinde not alan adaylar, al-
dıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara konten-
jan doluncaya kadar yerleştirilir ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans öğ-
renciliğine kabul edilirler. Yüksek lisans giriş başarı notu eşit olanlarda, mülakat veya yazılı
sınav, yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucu yüksek olana öncelik verilir. Yine eşitlik ha-
linde, ALES notu yüksek olana öncelik tanınır. Eşitlik bozulmazsa, son kararı Enstitü Yönetim
Kurulu verir. Yüksek lisans ve doktora programlarına girişte yabancı dil koşulu aranır. Ancak,
Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Tasarım ve Mimarlık disiplinleri ile, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
yüksek lisans programlarında; bu şartı yerine getiremeyen öğrenci yüksek lisans programına
devam edebilir, öğrenim süresi içinde yabancı dil giriş sınavı başarı koşulunu sağlaması istenir.
Gedik Üniversitesinde yapılan yabancı dil sınavında 100 tam not üzerinden yüksek lisans prog-
ramlarında en az 55, doktora programlarında en az 65 ve üzerinde not alanlar yabancı dilde
başarılı sayılırlar. Ayrıca, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS),
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sı-
navından (YDS) veya bunlara eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden sırasıyla yüksek li-
sansta 55, doktorada 65’in üzerinde not alanlar, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Öğren-
cinin uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi getirmesi halinde, yukarıdaki
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notlarla olan eşdeğerliliği, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir. Yüksek lisans
programlarına kayıt hakkı kazandığı halde, yabancı dil sınavında başarısız olanlar, Üniversi-
tenin Yabancı Diller Yüksekokulunun bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programına öğrenci
olarak kabul edilebilirler. Yabancı dil hazırlık programı kontenjanının sınırlı olması halinde,
kayıtlı bulundukları programlardaki sıraya göre, kontenjan doluncaya kadar yerleştirilirler.
Giriş yabancı dil sınavında başarısız olanlar, bu sınavı takip eden dönemlerde, Üniversitede
yapılan yabancı dil sınavlarında girişte aranan yabancı dil koşulunu yerine getirmeleri halinde,
yabancı dilden başarılı sayılırlar. Yabancı dili girişte baraj olarak uygulayan programlarda ya-
bancı dil barajını aşana kadar geçen süre, lisansüstü programı süresine dahil değildir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 2 nci

madde eklenmiştir.

“Geçişlerde başarının belirlenmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2011-2012 eğitim öğretim yılından önce diğer yükseköğre-

tim kurumlarına kayıt yaptırmış olup, 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren Üniversiteye

geçiş yaparak kayıt yaptıran öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde bu Yönetmeliğin

36 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2011-2012 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/8/2011 28027

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/6/2012 28324

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/1/2012 28171
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Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/6/2008 tarihli ve 26901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun
Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Sağlıklı yaşam için sağlık hizmeti sunumu ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygula-

malarda bulunmak,
b) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda

işbirliğini sağlamak,
c) Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkan

sağlamak,
ç) Toplumun sağlıklı yaşam konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek

bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek,
d) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde

etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu
alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

e) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üst-
lenmek,

f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları
doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulun-
mak ve benzeri hizmetleri vermek,

g) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap,
dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar dü-
zenlemek,

ğ) Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetlerde bulunmak.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Tıp Fakültesi bünyesinde tam

zamanlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi
sona eren Merkez Müdürü aynı usul ile tekrar görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hal-
lerde Merkez Müdürünü süresinden önce görevden alabilir. Merkez Müdürü; Merkez hizmet-
lerinin yürütülmesinden birinci derecede Rektöre ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere devamlı statüde
çalışan Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi üç yıl süre ile Merkez Müdür
yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi,
Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile Merkez Müdürüne vekâlet eder. Merkez Mü-
dürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Mer-
kez Müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,
b) Merkez ve Merkeze bağlı ünite, birim, komisyon ve çalışma gruplarının en iyi şekilde

çalışması için gerekli tedbirleri almak,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak,
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d) Merkezin amaçları doğrultusunda oluşturulan komisyon, çalışma grubu ve birimlerin
programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek,

e) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,
f) Merkezin yönetim, denetim ve gözetim görevini yürütmek,
g) Rektör tarafından görevlendirilmesi halinde harcama yetkilisi görevini yerine getirmek,
ğ) Sağlık alanlarındaki koordinasyonu sağlamak,
h) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini ve görüşülecek diğer

konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Tıp Fakültesi Dekanı,
b) Merkez Müdürü,
c) Merkezle ilgili Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı,
ç) Dahili Tıp Bilimlerinden iki, Cerrahi Tıp Bilimlerinden iki, Temel Tıp bilimlerinden

bir öğretim üyesi olmak üzere Tıp fakültesi Dekanının önerisiyle Rektör tarafından üç yıllığına
görevlendirilen öğretim üyeleri,

d) Hastane Başmüdürü,
e) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü.
(2) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, Rektörün toplantıya katılmaması halinde

Tıp Fakültesi Dekanı başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarını Yönetim Kurulu
Başkanı yönetir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine üyelerin salt ço-
ğunluğuyla yılda en az iki defa olağan ve gerekli hallerde olağanüstü toplanır. Kurulun rapor-
törlüğünü Hastane Başmüdürü yapar.

(3) Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli gördüğü hallerde ilgili birim sorumlularını ve yö-
neticilerini, oy hakkı olmadan toplantılara davet edebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (e), (f) ve (g) bentleri eklenmiştir.

“d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli
kararları almak ve her yıl sonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl
için teşvik yönünde tedbirler almak, Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,”

“e) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,
f) Personel ihtiyacını belirlemek,
g) Merkezle ilgili hazırlanan projeler hakkında kararlar almak.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, Tıp Fakültesi Dekanınca önerilen adaylar

arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.
Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır. Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş
ve önerilerde bulunur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
13/A maddesi eklenmiştir.

“Çalışma grupları ve komisyonlar
MADDE 13/A – (1) Uzmanlık alanı gerektiren ve gerek görülen konularda çalışmalar

yapmak üzere Merkez Müdürünün önerisi ile Yönetim Kurulunca çalışma grupları ve komis-
yonlar oluşturulmasına karar verilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KENT ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kent Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, bu organların
görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanları, 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) Merkez: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kent ve kent yönetimi konusunda bilimsel araştır-

maları planlamak, yürütmek, sürdürülen çalışmaları yönlendirip desteklemek ve konuya ilişkin
lisans ve lisansüstü eğitim programlarına katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amacı doğrultusunda Van ili ve çevresinde kentsel politikaların belirlen-

mesi hususunda çalışmalar yapmak,
b) Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasındaki ilişkilerin yönetsel, bilimsel ve mev-

zuat açısından değerlendirilmesini sağlamak,
c) Kent, kentli, Üniversite ilişkilerinin geliştirilmesine çalışmak,
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ç) Yerel düzeyde ekonomik, sosyal, kültürel potansiyellerin açığa çıkarılması, kentleş-

me, kent kültürü ile kentlilik bilincinin artırılması, yerel yönetimlerin geliştirilmesi ve yerel

kalkınmanın sağlanması için disiplinler arası bir yaklaşımla karşılaştırmalı araştırmalar yapmak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yapmak,

e) Kentsel politikalar ve yerel yönetimler konusunda yerel, ulusal ve uluslararası dü-

zeyde kurs, seminer, konferans, çalıştay, panel düzenlemek, bu konuda çalışmalar yapan kurum

ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ve yurtdışı kuruluşları ile işbirliği yapmak,

f) Yerel düzeyde araştırmalar yapmak ve kent bilgi bankası oluşturmak,

g) Araştırma projeleri hazırlamak veya projelere katkıda bulunmak,

ğ) Araştırmaların sonuçlarını yaymak ve tanıtmak için gazete, bülten, dergi ve kitap

gibi yayınlar basmak, ayrıca elektronik yayın yapmak,

h) Kent Üniversite ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

ı) Kamu kurum ve kuruluşları ile kent yönetimi konusunda yapılan çalışmaları paylaş-

mak ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak,

i) Kentin ekonomik, sosyal, kültürel potansiyellerini açığa çıkaracak çalışmalar yapmak,

j) Yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan akademisyenlere, kentsel politikalar ve

yerel yönetimler ile ilgili çalışmalar yapma ve tez hazırlama olanakları sağlamak,

k) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından,

üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim

Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve görevlendirilmek üzere

Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresiyle aynıdır.

Müdür yardımcıları; Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine

vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları

yapmak,

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
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Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki

diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için
görevlendirilirler. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan
veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, süreyi doldurmak üzere
yeni üyeler görevlendirilir. Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir ya da gerekli oldu-
ğunda Müdürün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu
ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğ-

retim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,
ç) Araştırma projeleri ile kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının

da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belir-
lemek,

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-
lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün
onayına sunmak.

Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler ve konuya

ilişkin uzmanlar arasından Rektörün onayıyla seçilen en fazla yirmi kişiden oluşur. Danışma
Kurulu üyeliğinin süresi üç yıldır. Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve öneri-
lerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaş Merkez hizmetlerinin kullanımına ve gerektiğinde Üniversi-
tenin kullanımına tahsis edilir.

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

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA

TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

DENETİMİ: 2013/21)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/25)

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı ikinci mükerrer Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/21)’nin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) İhracatta denetim, TAREKS’te belirlenen denetim tarihi ve saatin-

den itibaren en geç 24 saat içerisinde depo, antrepo, liman veya işleme yerinden denetlemeye

en elverişli olanında yapılır.

(2) Üretim yerinden ihracat merkezlerine gelen ürünlerin, denetim yapmaya elverişli

ve olumsuz dış etkenlerden etkilenmeyecek bir depoya indirilmiş ve uygun olarak işlenip etiket

ve işaretlemelerinin yapılmış olması halinde denetimi gerçekleştirilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ürünün ilgili standarda ya da Bakanlık tarafından belirlenen

özelliklere uygun olduğunun belirlenmesi durumunda, TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin

ihraç edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(5) Aşağıdaki durumlarda ürünlerin ihraç edilebileceğine dair TAREKS referans numarası,

fiili denetim yapılmaksızın firma tarafından başvuru esnasında sunulan bilgi ve belgelerin kontrolü

sonucunda oluşturulur:

a) İlgili merci tarafından tevsik edilmek kaydıyla, müteahhitler tarafından yurt dışında

alınan inşaat, tesisat ve montaj projeleri kapsamında işçilerin ihtiyacı olan ürünler,

b) Hariçte İşleme Rejimi ve Bedelsiz İhracat kapsamı ürünler.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(8) Risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin

ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ek-1 ve ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/2)’in 4 üncü maddesinde

yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

16/1/2004 25348

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 29/1/2005 25711

2- 11/7/2012 28350
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/13)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 17/6/2006 tarihli ve 26201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/13)’in 1 inci maddesinde yer alan

‘‘madde adı belirtilen ürünlerin’’ ibaresi ‘‘tanımı belirtilen eşyanın’’ olarak, tablo ise aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca”

ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın

bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET

MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

17/6/2006 26201

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 22/1/2008 26764

2- 28/7/2011 28008
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/30)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 31/10/2007 tarihli ve 26686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/30)’in 1 inci maddesinde yer alan

tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca”

ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın

bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET

MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

31/10/2007 26686

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

28/7/2011 28008
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/33)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 30/11/2007 tarihli ve 26716 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/33)’in 1 inci maddesinde yer alan

tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca”

ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın

bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET

MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/11/2007 26716

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 15/1/2008 26757

2- 28/7/2011 28008
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/19)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 29/8/2008 tarihli ve 26982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/19)’in 1 inci maddesinde yer alan

tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/8/2008 26982

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 28/7/2011 28008

2- 11/7/2012 28350
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 13/1/2011 tarihli ve 27814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/2)’in 2 nci maddesinde yer alan “Dış

Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın

bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-I’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-II’sinde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET

MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

13/1/2011 27814

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

28/7/2011 28008
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/9)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 11/9/2011 tarihli ve 28051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/9)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 10/1/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/9/2011 28051

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/7/2012 28350
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MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ÇAY TARIM ALANLARINDA ÇAY TARIMI YAPAN ÜRETİCİLERİN

RUHSATLARININ YENİLENMESİ, RUHSATNAME ALMADAN

ÇAY BAHÇESİ KURANLARA RUHSATNAME

VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/3)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, çay tarım alanlarında çay tarımı yapan üreticilerin mevcut

ruhsatlarının yenilenmesi ve önceden ruhsatname almadan çay bahçesi kuranlara da ruhsatname

verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, çay bahçesi ruhsatnamelerinin yenilenmesi, ruhsatsız çay

bahçelerine de ruhsatname verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

eki Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruh-

satname Verilmesine Dair Kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Çay bahçesi: Çay tarım alanları içinde kalan ve üzerinde çay bitkisi dikili olan ara-

ziyi,

c) Çay bahçesi sahibi: Çay bahçesinin mülkiyetine haiz olan gerçek ve tüzel kişileri,

ç) ÇAY-KUR: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

d) ÇAY-KUR Çay Fabrikası: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Çay Fabrikası

Müdürlüğünü,

e) İşletici: Çay bahçesi sahibinin izni ile çay bahçesini fiili olarak kullanan gerçek ve

tüzel kişileri,

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/1/2012 28169

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

24/10/2012 28451
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f) Ruhsatlı çaylık alan: Ruhsatnamede belirtilen ve üzerinde çay tarımı yapılan alanı,

g) Ruhsatname: Çay tarımı yapacak olanlar adına düzenlenen belgeyi,

ğ) Üretici: Ruhsatnamesi olan ve çay tarımı yapan kişileri,

ifade eder.

Başvuru zamanı, şekli ve istenilen belgeler

MADDE 5 – (1) Çay tarım alanlarında önceden ruhsatname almadan çay bahçesi ku-

ranların ruhsatname alabilmesi için;

a) 27/4/2013 tarihinden önce çay bahçesinin bulunduğu köy veya mahallenin ilişkili

olduğu ÇAY-KUR Çay Fabrikasına dilekçe ile başvuru yapmaları zorunludur.

b) Çay tarım alanlarında önceden ruhsatname almadan çay bahçesi kuranlardan arazisi

tapulu olanlar EK-1’deki, tapusuz olanlar ise EK-2’teki dilekçe örnekleri ile başvururlar.

(2) Çay tarım alanlarında çay tarımı yapan ve ruhsatnamesi olan üreticilerin ruhsatna-

melerinin yenilenmesi için;

a) 27/4/2015 tarihinden önce ruhsatnamesinin bulunduğu veya ÇAY-KUR’un belirlediği

ÇAY-KUR Çay Fabrikasına başvuru yapmaları zorunludur.

b) Başvuruyu sadece ruhsatname sahibi olanlar yapabilir.

c) Çay bahçesi ruhsatnamesi; tapulu araziye ait ise EK-3’teki dilekçe örneği ile, tapusuz

araziye ait ise, bu arazide kadastro çalışması tamamlanınca aynı dilekçe örneği ile başvuru ya-

pılır.

ç) EK-3’teki dilekçe örneğinde; başvuran üreticinin adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası,

adresi, telefon numarası, imzası ve kaç parselde çay bahçesi bulunduğu belirtilir. Her parselin

tapu senedi fotokopileri dilekçeye eklenir. Tapu senetlerindeki il, ilçe, köy veya mahalle isimleri

ile ada, pafta, parsel numaraları, ayrıca o parselde çay bahçesi olan diğer üreticilerin adı soyadı

da belirtilir.

(3) Başvuru dilekçeleri; işlemlerin yürütüleceği ÇAY-KUR Çay Fabrikasında kayıttan

geçirildikten sonra köy veya mahalle bazında bir dosyada işlem görmek üzere bekletilir.

Mevcut ruhsatnamelerin yenilenmesi

MADDE 6 – (1) Tapulu arazilerdeki çay bahçelerine ait mevcut çay bahçesi ruhsatna-

meleri; köy ve mahalle bazında ele alınarak yenilenir. Ruhsatnamelerin bulunduğu ÇAY-KUR

Çay Fabrikası her köy ve mahalledeki üreticilerin hangi tarihlerde ruhsatnamelerini yenileye-

ceğini önceden ilan eder.

(2) Ruhsatname yenileme işlemleri o yılın yaş çay alım kampanyası bitiminden ertesi

yılın yaş çay alım kampanyası başlamadan önce yapılır.

(3) Her üretici kendisine ayrılan günlerde parseldeki müşterek çay bahçesi olan kişilerle

birlikte veya tek tek ruhsatnamelerin yenileneceği ÇAY-KUR Çay Fabrikasına müracaat ederek

işlemlerini yaptırırlar.
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(4) Bakanlıkla yapılan protokol çerçevesinde uzaktan algılama yöntemi ile il, ilçe, köy

ve mahallelerde parsel bazında belirlenen çay bahçesi niteliğindeki alanlar, o parselde çay bah-

çesi ruhsatnamesi bulunan üreticilerin ruhsatnamesindeki alanlar ile karşılaştırılır.

a) Tespit edilen çay bahçesi alanı; ruhsatnamelerdeki toplam alana eşit ise, ruhsatname

sahiplerinin ruhsatnameleri eski alan üzerinden yenilenir.

b) Tespit edilen çay bahçesi alanı; ruhsatnamelerdeki toplam alanlardan fazla ise, eski

ruhsatnamelerdeki ruhsatlı alanlara isabet eden oranlarda artırılarak tespit edilen çaylık kadar

ruhsatnameler yenilenir.

c) Tespit edilen çay bahçesi alanı; ruhsatnamelerdeki toplam alanlardan az ise, eski ruh-

satnamelerdeki ruhsatlı alanlara isabet eden oranlarda azaltılarak tespit edilen çaylık alan kadar

ruhsatnameler yenilenir.

(5) Ruhsatnameler EK-4’teki örneğe göre düzenlenir.

(6) Tapusuz arazilerdeki çay bahçelerinin ruhsatnamelerinin yenilenme işlemleri bu

arazilerde kadastro çalışmalarının tamamlanmasından sonra yapılır. Kadastro çalışmaları ta-

mamlanınca mevcut ruhsatnameler tapulu arazilerde olduğu gibi yeniden ruhsatlandırılırlar.

(7) Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere

Ruhsatname Verilmesine Dair Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yerler

ile bu kararın yürürlüğe girmesinden önce 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen yerler

dışında ilgili mevzuata göre önceden kurulan çay bahçeleri için önceden verilmiş çay bahçesi

ruhsatnamelerinin geçerliliği devam ettiğinden bu bahçelerin ruhsatnamelerinin yenilenme iş-

lemi de aynı esaslar dahilinde yerine getirilir.

İlk defa ruhsatname verilmesi

MADDE 7 – (1) Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Ya-

pan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında be-

lirtilen yerler ile bu kararın yürürlüğe girmesinden önce 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında

belirtilen yerler dışında, ilgili mevzuata göre çay tarım alanı olarak belirlenmiş yerlerde, ön-

ceden ruhsatname almadan çay bahçesi kuranlar 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre başvu-

rurlar.

(2) Önceden ruhsatname almadan çay bahçesi kurup başvuruda bulunanlardan;

a) Tapulu arazilerde çay bahçesi kuranlara bir defaya mahsus uzaktan algılama yöntemi

ile tespit edilmiş, çay bahçesi niteliğini taşıyan alan kadar ruhsatname düzenlenir. Ruhsatname

mal sahibi adına veya işletici adına olabilir.

b) Tapusuz arazilerde çay bahçesi kuranlara, başvuru yaptığı ÇAY-KUR Çay Fabrika-

sınca çay bahçeleri ölçülerek ruhsatname düzenlenir.

c) Ölçüm işlemleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde tamam-

lanır.
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ç) Kadastro geçmeyen yerlerde uzaktan algılama yöntemi ile tespit edilen çay bahçeleri

köy veya mahalle bazında değerlendirilir. Düzenlenen çay bahçesi ruhsatlarındaki toplam alan

o köy veya mahalle için tespit edilen çay bahçesi niteliğini taşıyan alanlardan fazla olamaz.

d) Düzenlenen ruhsatnamelerdeki çaylık alanlar, bu alanlarda kadastro çalışması ta-

mamlandıktan sonra tapulu arazilerdeki ruhsatlandırma işlemleri gibi yeniden ruhsatlandırılır.

Ruhsatnamelerin düzenlenmesi

MADDE 8 – (1) Ruhsatnameler iki suret olarak düzenlenir. Bir sureti üreticiye verilir,

diğer sureti üretici dosyasına konulur.

Önceki ruhsatnamelerin iptali

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden sonra; süresi içinde ruhsatname-

lerini yenilemeyen üreticilerin ruhsatnameleri, geçici olarak iptal edilir. Geçici olarak iptal edi-

len üretici ruhsatnameleri gerekli işlemler tamamlanıp yenilenince iptal işlemi sona erer.

(2) Ruhsatnamesi geçici olarak iptal edilen üreticiler, çay tarımı yapamazlar ve kamu

veya özel sektör işletmeleri bu üreticilerden yaş çay satın alamazlar.

Ruhsatnameleri yenilenmeyecek kişi ve araziler

MADDE 10 – (1) Aşağıda belirtilen;

a) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde istenen belgelerle başvuru yapmayan kişiler,

b) Köy tüzel kişileri hariç olmak üzere ana sözleşmesindeki faaliyet konuları arasında

tarımsal faaliyet olmayan tüzel kişiler,

adına yeniden ruhsatname düzenlenemez.

(2) Aşağıda belirtilen;

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan taşınmaz mallar

ile kadastro geçmemiş birimlerde tarım arazisi vasfı olmayan ve yeni tarıma açıldığı tespit edi-

len alanlar üzerinde çay tarımı yapılan araziler,

b) Mülkiyeti kamulaştırılan araziler,

c) Konut veya arsa kooperatifinden kiralanan araziler,

ç) Tarım arazisi vasfında olmayan, üzerinde çay bitkisi bulunmayan araziler,

için yeniden ruhsatname düzenlenemez.

Denetim ve idari yaptırımlar

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işlemler, ÇAY-KUR tarafından

denetlenir.

(2) Bu Tebliğde belirtilmeyen iş ve işlemler konusunda ÇAY-KUR gerekli düzenleme-

leri yapar.

(3) 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen çay tarım

alanlarında önceden ruhsatname alınmadan çay bahçesi kurulamaz. Ruhsatsız çay bahçesi ku-

ranlar hakkında Çay Kanununun 2 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından:
Esas No : 2012/5281

Karar No : 2012/5575

Kanun Yararına Temyiz İsteminde Bulunan : Danıştay Başsavcılığı

Davacı : Nusret Konan

Palmiye Mah. 1217. Sok. No: 26/5 - MERSİN

Davalı : Nevşehir İl Özel İdaresi

Vekili : Av. Oğuz Çekiç

Lale Cad. Modern İşhanı Kat: 3/88 - NEVŞEHİR

İsteğin Özeti : Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 31.5.2010 günlü, E:2009/1069,

K:2010/444 sayılı kararının onanması yolundaki Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nin 6.10.2010

günlü, E:2010/866, K:2010/785 sayılı kararının düzeltilmesi isteminin reddine dair Kayseri

Bölge İdare Mahkemesi'nin 26.1.2011 günlü, E:2011/6, K:2011/7 sayılı kararının, 2577 sayılı

İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmek-

tedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Mustafa Bölükbaşı

Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Başsavcısı : Turgut Candan

Düşüncesi : Nevşehir İl Özel İdaresinde mühendis olarak çalışmakta

iken 16.10.2009 tarihli olurla emekliye sevk edilen davacı tarafından, daha önce 5.2.2007 tarihli

emeklilik işleminin yargı kararıyla iptali üzerine görevine dönmesi nedeniyle dönüş yolluğu

ödenmesi ve 16.10.2009 tarihinde emekliye sevk işleminin sonucu olan 500.-TL. tutarındaki

zararının tazmin edilmesi istemleriyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile

ödenmeyen tazminat ve yolluğun yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle

açılan davanın reddine ilişkin Kayseri İkinci İdare Mahkemesi kararını onayan Kayseri Bölge

İdare Mahkemesinin bu karara karşı yapılan kararın düzeltilmesi isteminin reddi yolundaki

26.1.2011 gün ve E:2011/6, K:2011/7 sayılı kararının isteme ve vekalet ücretine yönelik hüküm

fıkralarının yürürlükteki hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kanun yararına bozulması iste-

miyle Danıştay Başsavcılığı'na yapılan başvuru üzerine konu incelendi.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51'inci maddesinde; Bölge İdare Mah-

kemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştay'ca ilk derece mahkemesi olarak

verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından



yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenlerin ilgili Bakanlıkların göstereceği lüzum

üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabileceği; temyiz

isteği yerinde görüldüğü takdirde, kararın kanun yararına bozulacağı; bu bozma kararının, daha

önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukuki sonuçlarını ortadan kaldır-

mayacağı hükme bağlanmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51'inci maddesine göre, Kanun yararına

temyiz yoluna, ancak, "niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden"

kararlara karşı başvurulabilme olanağı mevcuttur.

Olayda ise, söz konusu kararın davacının istemine yönelik hüküm fıkrasının yürürlük-

teki hukuka aykırı bir hususu içermediği anlaşılmıştır.

Kararın vekalet ücretine ilişkin hüküm fıkrasına gelince;

1136 sayılı Avukatlık Kanununun, 2.5.2001 tarih ve 4667 sayılı Yasanın 77'nci madde-

siyle değişik, ''Avukatlık ücreti'' başlıklı 164'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında, avukatlık üc-

retinin, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğ veya değeri ifade ettiği hüküm altına

alınarak avukatlık ücretinin davaya katkısı bulunan avukata ödenmesi öngörülmüştür.

İstem yazısı üzerine Mahkemece gönderilen dava dosyasının incelenmesinden, dava

dilekçesinin davalı Nevşehir İl Özel İdaresi adresinde 19.1.2010 tarihinde evrak memuru Nuri

Ekmekçioğlu'na tebliğ edildiği; ancak, savunmanın, davalı idarenin vekili olan avukat tarafın-

dan otuz günlük cevap süresinin geçirilmesinden sonra Kayseri İkinci İdare Mahkemesine gön-

derilmek üzere 2.4.2010 tarihinde Nevşehir İkinci Asliye Hukuk Mahkemesinin kaydına giren

dilekçe ile yapıldığı; İdare Mahkemesince, savunmanın usulüne uygun olarak (süresinde) ve-

rilmemesi nedeniyle karşı tarafa tebliğ edilmemesine ve kararın ''Savunmanın özeti'' kısmında

savunmanın yasal süresi içinde verilmediğinin belirtilmesine karşın, hüküm fıkrasında davalı

idarenin vekili lehine vekalet ücretine hükmedildiği anlaşılmıştır.

Davalı kurum avukatının, dosyaya ve davaya katkısının bulunmaması sebebiyle yukarıda

açıklanan yasa hükümleri karşısında hukuki yardım karşılığı olan avukatlık ücretini haketmediği

açık olduğundan; lehine vekalet ücretine hükmedilmesinde yürürlükteki hukuka uyarlık

bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle, aksi yolda verilen ve vekalet ücreti yönünden hukuka aykırı olan

Kayseri İkinci İdare Mahkemesinin 31.5.2010 gün ve E:2009/1069, K:2010/444 sayılı kararını

onayan Kayseri Bölge İdare Mahkemesinin kararın düzeltilmesi isteminin reddi yolundaki

26.1.2011 gün ve E:2011/6 K:2011/7 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-

nununun 51'inci maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının uygun olacağı düşünülmek-

tedir.
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TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Nevşehir İl Özel İdaresi emrinde metalürji mühendisi olarak görev yapmakta

iken 16.10.2009 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrılan davacı tarafından, 05.02.2007 tarihli

emekliye sevk edilme işleminin Kayseri 2. İdare Mahkemesince iptali üzerine Mersin İli'nden

görev yeri olan Nevşehir İli'ne dönüş yolluğunun ve kendi isteği ile 16.10.2009 tarihinde emek-

liye sevk edilmesi üzerine ödenmesi gereken 500,00 TL'lik tazminatın verilmesi istemiyle yap-

tığı başvurunun reddine ilişkin 16.12.2009 gün ve 5205 sayılı işlemin iptali ile dönüş yolluğu-

nun ve 500,00 TL tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açıl-

mıştır.

Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 31.5.2010 günlü, E:2009/1069, K:2010/444

sayılı kararla; Harcırah Kanununda emekliye sevk edilmelerine ilişkin işlemlerin yargı yerle-

rince iptaline hükmedilenlerden görevlerine dönmek için ikametgah değiştirmek zorunda ka-

lanlara yolluk ödeneceğine ilişkin hüküm bulunmadığı, 500,00 TL tutarındaki maktu tazminatın

da, davacının ilk kez emekliye sevk edilmesi üzerine ödenip, idarece geri alınmadığından ikinci

kez ödenmesine imkan olmadığı, dolayısıyla dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği

gerekçesiyle davanın reddine, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 500,00 TL

avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine hükmedilmiştir.

Bu karar, davacı tarafından itiraz edilmesi üzerine Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nin

6.10.2010 günlü, E:2010/866, K:2010/785 sayılı kararıyla onanmış, kararın düzeltilmesi istemi

de, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nin 26.1.2011 günlü, E:2011/6, K:2011/7 sayılı kararıyla

reddedilmiştir.

Danıştay Başsavcılığı, Kayseri Bölge İdare Mahkemesinin söz konusu kararının, süre-

sinde savunma vermeyen davalı idare vekili lehine avukatlık ücretine hükmedilmesinde hukuki

isabet bulunmadığını gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi

uyarınca kanun yararına bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "Kanun Yararına Bozma" başlıklı 51.

maddesinin ilk parağrafında, Bölge idare mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemele-

rince ve Danıştayca ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden ke-

sinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade

edenlerin, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından

kanun yararına temyiz olunabileceği, temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde kararın, kanun

yararına bozulacağı, bozma kararının, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay ka-

rarının hukuki sonuçlarını kaldırmayacağı hükmü yer almaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesinde; yargılama giderlerinde

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun uygulanacağı belirtilmiştir, Kayseri 2. İdare Mahke-

mesince kararın verildiği 31.5.2010 tarihinde yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü

Muhakemeleri Kanununun 423. maddesinde vekalet ücreti yargılama giderleri arasında sayıl-

mış olup, 417. maddesinde ise aleyhinde hüküm kurulan (davayı kaybeden) tarafın yargılama

giderlerini ödemesine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.
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1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun "Avukatlık ücreti" başlıklı 164. maddesinin 1. fıkra-

sında; avukatlık ücretinin, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade

ettiği hükme bağlanmış; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Tebligat ve cevap ver-

me" başlıklı 16. maddesinin 3 numaralı bendinde; tarafların yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ

tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verebilecekleri, bu sürenin ancak haklı sebeplerin

bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine görevli Mahkemenin kararıyla otuz günü

geçmemek üzere ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabileceği; aynı maddenin 4 numaralı

bendinde ise; tarafların, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara ve ikinci dilek-

çelere dayanarak hak iddia edemeyecekleri yolunda düzenlemelere yer verilmiştir.

Anılan maddelerin incelenmesinden; avukatın, hukuki yardımının karşılığı olan avu-

katlık ücretini almaya hak kazanabilmesi için, hukuki yardım olarak nitelendirilen hizmetini,

yasa ile belirlenen süre içinde yerine getirmesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; dava dilekçesinin 19.1.2010 tarihinde usulüne uygun olarak

davalı idareye tebliğ edildiği, ancak savunmanın davalı idare vekili avukat tarafından otuz gün-

lük cevap verme süresinden sonra Kayseri 2. İdare Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Nevşehir

2. Asliye Hukuk Mahkemesi kaydına 2.4.2010 tarihinde giren dilekçe ile yapıldığı; Mahkeme

kararının "Savunmanın Özeti" kısmında da, savunmanın süresinde verilmediğinin belirtildiği

anlaşılmaktadır.

Bu durum karşısında, yukarıda yer verilen hükümlere göre süresinde savunma verme-

yen davalı idare vekilinin davanın reddedilmesinde, müvekkili olan idareye herhangi bir hukuki

yardımının bulunmadığı açık olup; davalı idare vekili lehine vekalet ücretine hükmedilmesinde

hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Danıştay Başsavcılığı'nın kanun yararına temyiz isteminin kabulü

ile süresinde savunma vermeyen davalı idare vekili için avukatlık ücretine hükmedilen Kayseri

2. İdare Mahkemesi'nin 31.5.2010 gün ve E:2009/1069, K:2010/444 sayılı kararının onanması

yolundaki Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nin 6.10.2010 günlü ve E:2010/866, K:2010/785

sayılı kararının düzeltilmesi isteminin reddine dair Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nin

26.1.2011 gün ve E:2011/6 K:2011/7 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-

nunu'nun 51. maddesi uyarınca, hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere, kanun yararına bo-

zulmasına; kararın bir suretinin İçişleri Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığı'na gönderilmesine

ve bu kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına, 27.9.2012 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY :

Her ne kadar davalı idare vekili tarafından dava dilekçesine süresinde savunma veril-

memiş ise de; Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 25.3.2010 günlü, E:2009/1069 sayılı ara kararına

süresinde cevap verdiği açık olan davalı idare vekilinin, davalı idareye hukuki yardımı bulun-

madığından söz edilmesine olanak bulunmamaktadır.

Bu nedenle, kanun yararına bozma isteminin reddi gerekirken, kabulü yolundaki karara

karşıyım.
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5-2-2013   SALI 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

5 Şubat 2013 

SALI 
Sayı : 28550 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

611 ADET MUHTELİF CİNS VE EBAT LASTİK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İzmir İl Özel İdaresi ihtiyacı olan, 611 adet muhtelif cins ve ebat lastik, kurum 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 I Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14.02.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I 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 iç zarfları aynı gün, 

kurumun teyidi alınmasını gerektiren 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 dikkate 

alınmayacak ve teklifler toplam tutar üzerinden değerlendirilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda süresiz 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 veya dilediğine 

vermekte serbesttir. 924/1-1 
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6 KALEM TEREX 3411C MODEL KAMYONLARA AİT YEDEK PARÇA 

SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

6 Kalem Terex 3411c Model Kamyonlara Ait Yedek Parça Alımı İşi Açık İhale Usulü İle 

İhale Edilecektir. 

İhale kayıt No : 2013/12021 

İhale Dosya No : 246.GELİ/2013-115 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

Yatağan-Milas Karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : (0 252) 572 59 05 Faks: (0 252) 572 59 03 

c) Elektronik posta adresi : gelisatinalma@geli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği türü miktarı : 6 Kalem Terex 3411C Model Kamyonlara Ait Yedek 

Parça Alımı: (Şaft İstavrozu, Flanş ve Cer Ünite 

Yedeği) 

b) Teslim yeri : GELİ Müessesesi Müdürlüğü Merkez Ambarı 

Yatağan/Muğla  

c) İşin süresi : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden 

itibaren 120 takvim günüdür. 

3 - a) İhalenin yapılacağı yer : GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu 

Yatağan/MUĞLA 

b) Tarih ve saati : 21.02.2013 – 14.00 

4 - İhale dokümanları : 

- TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 

Yenimahalle/ANKARA  

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sok. No: 3 D. 4 Bornova/İZMİR 

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan – Milas Karayolu 8 Km. 

Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00 (Elli) TL. Karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

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

üzerine ihale yapılan İstekliyle, Teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

6 - İhale konusu iş için kalem bazında kısmi teklif verilebilir. 

7 - Teklifler; 3. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler. 

11 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir. 

12 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr 901/1-1 
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154 KV SERBEST BÖLGE - ELMALI EİH KAMULAŞTIRMA, İMAR, ORMAN İZİNLERİ 

VE ADRES TESPİTLERİ HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

154 kV Serbest bölge - Elmalı EİH Kamulaştırma, İmar, Orman izinleri ve Adres 

tespitleri işi hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/13445 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TEİAŞ 19. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP 

MÜDÜRLÜĞÜ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 242 346 50 55 – 0 242 345 49 00 

c) Elektronik posta adresi  : 19grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının  

    görülebileceği internet adresi : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 104,276 Km 154 kV Serbest bölge - Elmalı EİH 

Kamulaştırma, İmar, Orman izinleri ve Adres tespitleri 

işi. 

b) Yapılacağı yer : 154 kV Serbest bölge - Elmalı Enerji İletim Hattı/ 

ANTALYA 

c) Süresi : 120 (Yüzyirmi) Takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Kepez/ANTALYA 

b) Tarihi ve saati : 14/02/2013  /  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 Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek 

odasından ve ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgili meslek odasına ve ticaret ve/veya sanayi odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeler, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek 

odasından ve ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin ilgili meslek odasına ve ticaret ve/veya 

sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeler, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza 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 
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tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunularak sağlanabilir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: 

Son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ve teklif edilen bedelin %25 

oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgeler, 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan 

tüm kamulaştırma haritalarının (yol, kanal, boru hattı, enerji iletim hattı vs.) halihazır harita 

yapımı, tesis kadastrosu yapımı vb. her türlü harita alım işleridir. 

İhale konusu işte, benzer iş kapsamında birden fazla işin olması durumunda, bu işler ayrı 

ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece 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 118 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların İhale Şartname bedelini TEİAŞ 19. İletim Tesis 

İşletme Grup Müdürlüğü adına Antalya Vakıfbank 100 Yıl şubesinde bulunan TR 87 000 1500 

158 00728 537 3690 nolu bankomat hesabına yatırarak banka dekontu ile İhale dokümanı (CD’si) 

satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat servisi Fabrikalar Mah. 3051 Sok. PK: 218/ANTALYA adresine elden 

teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel 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 45 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 928/1-1 
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ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

İHTİYACI 105 KİŞİYLE CEVHER HAZIRLAMA VE KALİTE İYİLEŞTİRME 

İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/9609 

1 - İdarenin    

a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 

No:1/A  06010 Etlik Keçiören/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 3122942240 - 3122942245 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :   

2 - İhale konusu malın niteliği, 

     türü ve miktarı : 105 Kişiyle Cevher Hazırlama ve Kalite İyileştirme 

İşi 

3 - İhalenin Değerlendirmesinin:   

a) Yapılacağı yer : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 

No:1/A 06010 Etlik Keçiören/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 28.02.2013 Perşembe günü – Saat: 11.00 

4-1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

4.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

a) 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 belgeyi, 

b) 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 belgeyi, 

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

b) 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, 

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 

4.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için 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 

belgeyi, 

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 
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4.10. Mali Durum Belgesi: İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak 

üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan 

temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları 

toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş 

ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu 

yeterlik kriteri sağlanabilir. Banka referans mektubunun, ilk ilan veya davet tarihinden sonra 

düzenlenmiş olması zorunludur. 

4.11. İş Deneyim Belgesi: İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, 

ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer 

hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde 

olduğu gibidir. 

4.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: İhale konusu hizmet veya hizmetin 

bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle 

gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri 

bakımından benzer özellik taşıyan ve ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, 

çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için 

kullanıldığı personel çalıştırılmasına dayalı her türlü hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

4.12. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.12.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.2, 4.3 ve 4.4 maddelerinde 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 4.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.  

5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı 12. Kat 1203 nolu oda Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik 

Keçiören/ANKARA, Tel: 0 312 294 22 40 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde 

(www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 150,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya 

kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, 160,00 Türk Lirası doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali 

İşler Dairesi Başkanlığına veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi 

nezdindeki TR080001001745377122455001 IBAN nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, 

fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi 

numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman 

bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan 

faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale 

dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik 

olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

6 - Teklifler 28.02.2013 Perşembe günü, saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik 

Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 837/1-1 
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SONDAJ BORUSU (DRILL PIPE) SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Sondaj Borusu (Drill Pipe) alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/12573 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya/ 

Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 55 – 0312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi  : mikihale@mta.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 

1.100 Adet 30 feet 4  1/2˝ Sondaj Borusu 

(Drill Pipe) 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için ; 

Ankara MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarı 

(Sondaj Dairesi Başkanlığı Ambarları), 

b) Yabancı istekliler için; 

C &F herhangi bir Türkiye Hava/Deniz Limanı, 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden (Yabancı istekliler için 

akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden) itibaren; 

150 (yüzelli) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Uzaktan Algılama 

Koordinatörlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05/03/2013 – 10.30 

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 

esnaf ve sanatkârlar 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 
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tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu 

teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı, katalog, fotoğraf, bilgi, belge, resim ile 

açıklamaları teklif eklerinde sunacaklardır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler 

İstekliler söz konusu malların ulusal standarda veya dengi uluslar arası standarda 

uygunluğunu gösteren ve teknik şartnamede belirtilen API belgelerini teklif eklerinde 

sunacaklardır. 
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İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 905/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:        

1 - Satışa esas bedeli en az 2,36 TL. ile en çok 618.399,65 TL. arasında değişen; 

25/02/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 

61.840,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen balık yemi, tilki kürkü, bayan ayakkabı, 

güç kaynağı, muhtelif oto aksam ve parçası, taşlama makinası, matkap, elmas uç, menteşe, 

rulman, muhtelif marka ve ebatta tır ve oto lastikleri, buğday v.b. cinsi 37 grup eşya açık artırma 

suretiyle, Arslanlı Dinlenme Tesisleri Kapıkule Yolu Üzeri 8. Km. EDİRNE adresindeki ihale 

salonunda 26/02/2013 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (284) (2152178) 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 (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 848/1-1 
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AKARYAKIT VE BAKIM, LPG İSTASYONU VE MÜŞTEMİLATI SATILACAKTIR 

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığından: 

1. İHALENİN NEVİ: 

Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Sanayi Çarşısı 

Önünde (983 Ada 4 parsel)  mülkiyeti Belediyemize ait olan 2.028,01 m2 akaryakıt ve bakım, 

LPG istasyonu ve müştemilatı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı 

Teklif usulü ile satılması işidir. 

2. İHALE TARİHİ VE SAATİ: 

19.02.2013 Salı günü saat : 14:30 Belediye Encümeni Odasında yapılacaktır. 

3. MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT: 

Muhammen satış bedeli 5.983.000,00 TL (Beş milyon dokuz yüz seksen üç bin TL) olup, 

Geçici teminatı 179.490,00.-TL (Yüz yetmiş dokuz bin dört yüz doksan TL) dır. Kati teminat 

ihale bedelinin %6’sıdır. İhale bedeli ihale onayının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 

günü içerisinde peşin ödenecektir. 

4. İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge (aslı veya noter tasdikli sureti), 

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 (aslı veya noter tasdikli sureti), 

b) 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 

(aslı veya noter tasdikli sureti), bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde 

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu 

hususları gösteren belgeler (aslı veya noter tasdikli sureti) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 

sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin forma uygun geçici teminat mektubu 

veya teminatın nakit olması halinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine veya banka 

hesaplarına yatırıldığını gösteren makbuz, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Şartnamenin her sayfasının yetkili kişi tarafından okudum ibaresi yazılarak imzalayıp 

sunulması, 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilen aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 
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5 - TEMİNATLAR: 

Geçici Teminat nakden verilecekse Belediyenin Ziraat Bankası Kdz. Ereğli Şubesi 

nezdindeki TR300001000051289883685001 nolu cari hesabına veya Belediyemiz veznelerine 

yatırılacaktır. 

2886 sayılı kanunun 26. maddesinde teminat olarak belirlenenler kabul edilecektir. 

6 - İHALEYE EN SON TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ : 

Kapalı teklif usulünde teklifler yukarıda belirtilen şekil ve içeriğe uygun olarak yazılı 

yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı 

ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 

imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve 

istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin 

adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. 

Teklifler en geç ihale günü saat 12:00’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne 

verilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelecek gecikmelere kabul edilmeyecektir. 

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 100,00-TL karşılığında satın alması 

zorunludur. 

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Yazı İşleri Müdürlüğü 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Yazı İşleri Müdürlüğü 

7 - İHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI: 

a) Şartname 

b) Sözleşme Örneği, 

c) Teklif mektubu, 

d) İlan metni, 

e) Teminat Mektubu Örneği (Geçici ve Kat’i), 

f) Büyük zarf örneği, 

g) Küçük zarf örneği, (Büyük zarfın içine konulacak) 

Şartname ekinde sunulan örneklerin kullanılması şarttır. Örneklere uygun olarak 

verilmeyen belgeler hiç verilmemiş olarak kabul edilecektir. 

8 - İHALENİN ONAYI: 

İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak 

veya iptal edilecektir. 

9 - GENEL HÜKÜM: 

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

 939/1-1 

————— 
TİCARİ ALAN VE ÜZERİNDEKİ MEVCUT YAPI SATILACAKTIR 

1.  İHALENİN NEVİ: 

Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Hamam Arası Sokak (117 Ada 29 

parsel)’da mülkiyeti Belediyemize ait olan 339,22 m2 ticari alanın ve üzerindeki mevcut yapının 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile satılması işidir. 

2. İHALE TARİHİ VE SAATİ: 

19.02.2013 Salı günü saat : 15:00 Belediye Encümeni Odasında yapılacaktır. 

3. MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT: 

Muhammen satış bedeli 3.000.000,00 TL (Üçmilyon TL) olup, Geçici teminatı 

90.000,00.-TL (Doksanbin TL) dır. Kati teminat ihale bedelinin %6’sıdır. İhale bedeli ihale 

onayının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 günü içerisinde peşin ödenecektir. 
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4. İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge (aslı veya noter tasdikli sureti), 

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 (aslı veya noter tasdikli sureti), 

b) 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 

(aslı veya noter tasdikli sureti), bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde 

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu 

hususları gösteren belgeler (aslı veya noter tasdikli sureti) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 

sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin forma uygun geçici teminat mektubu 

veya teminatın nakit olması halinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine veya banka 

hesaplarına yatırıldığını gösteren makbuz, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Şartnamenin her sayfasının yetkili kişi tarafından okudum ibaresi yazılarak imzalayıp 

sunulması, 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilen aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

5 - TEMİNATLAR: 

Geçici Teminat nakden verilecekse Belediyenin Ziraat Bankası Kdz. Ereğli Şubesi 

nezdindeki TR300001000051289883685001 nolu cari hesabına veya Belediyemiz veznelerine 

yatırılacaktır. 

2886 sayılı kanunun 26. maddesinde teminat olarak belirlenenler kabul edilecektir. 

6 - İHALEYE EN SON TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ : 

Kapalı teklif usulünde teklifler yukarıda belirtilen şekil ve içeriğe uygun olarak yazılı 

yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı 

ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 

imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve 

istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin 

adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. 

Teklifler en geç ihale günü saat 12:00’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne 

verilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelecek gecikmelere kabul edilmeyecektir. 
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İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 100,00-TL karşılığında satın alması 

zorunludur. 

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Yazı İşleri Müdürlüğü 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Yazı İşleri Müdürlüğü 

7 - İHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI: 

a)  Şartname 

b) Sözleşme Örneği, 

c)  Teklif mektubu, 

d) İlan metni, 

e)  Teminat Mektubu Örneği (Geçici ve Kat’i), 

f) Büyük zarf örneği, 

g) Küçük zarf örneği, (Büyük zarfın içine konulacak) 

Şartname ekinde sunulan örneklerin kullanılması şarttır. Örneklere uygun olarak 

verilmeyen belgeler hiç verilmemiş olarak kabul edilecektir. 

8 - İHALENİN ONAYI: 

İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak 

veya iptal edilecektir. 

9 - GENEL HÜKÜM: 

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

 940/1-1 

—— • —— 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

 

Sıra No Malzeme/Hizmetin Cinsi Miktarı 

1 Hytera DMR 785 G- Yönetici tip (ekranlı) dijital VHF el telsizi 20 set 

2 Hytera DMR 705 G - personel tip (ekransız) dijital VHF el telsizi 20 set 

3 Hytera DMR 785 G- araç tip dijital VHF telsiz 2 set 

4 Hytera DMR 785 G- seyyar sabit merkez dijital VHF telsiz 13 set 

5 Hytera DMR RD 985 dijital VHF seyyar röle (sadece cihaz) 5 set 

6 Hytera DMR RD 985 dijital VHF seyyar röle ( takım) 7 set 

7 Hytera DMR MCA 06 el telsizi 6’lı hızlı şarj cihaz 5 set 

8 Verteks VAC-6810- 6’lı şarj cihazı, VX 160 VHF el telsizi için 7 set 

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen 

malzeme idari şartname, ve teknik özelliklerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve aynı 

tarihte açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır. 

2 - Firmalar en az kapalı tekliflerini %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 

3 - İdari şartname ve teknik özellikler www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir) 

ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 21 Şubat 2013 günü saat 12:00’a kadar Türk Kızılayı 

Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Ulusal Afet Yönetimi - Sistemler Yönetimi 

Müdürlüğü’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:30’da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 926/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Biriminde açık bulunan ve aşağıda Birim ve Unvanı belirtilen kadroya 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Aksaray Üniversitesi 

Senatosu tarafından 13.01.2010 tarih ve 2010-01/01 sayılı kararı ile kabul edilen ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve 

Atanma Ölçütleri”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere 

uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. (Ayrıntılı bilgiye 

http://aksaray.edu.tr/asu.asp?asu=381 adresindeki “Bilgi/Belge” dosyasından ulaşılabilir). 

İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, Öğretim Üyeliğine 

yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde istenilenlerle birlikte 

http://www.aksaray.edu.tr adresindeki “Bilgi/Belge” dosyasından temin edecekleri “ASÜ 

Öğretim Üyesi Başvuru Puanlama Tablosu”nu doldurarak 3 adet vesikalık fotoğraf, diploma 

(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gereklidir) ve öğrenim durumunu gösterir belgelerden oluşan dosyayı 4 (dört) nüsha olarak 

hazırlayacakları yayın dosyalarını (özgeçmiş, yayın listesi ve atıflar) bu amaca uygun bir kutu 

içerisinde imzalı bir dilekçe ile Doçentler Personel Dairesi Başkanlığına, Yardımcı Doçentler 

ilgili Birime ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim 

edeceklerdir. 

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Birim Bölüm 

Anabilim 

Dalı Unvanı Adeti Açıklama 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Felsefe 

Bilim Tarihi 

ve Felsefesi 
Yard. Doç. 1 

Felsefe Alanında doktora 

yapmış olmak. İbn-i Sina ve 

Gazali üzerine çalışmaları 

olmak. 

Felsefe 

Tarihi 
Yrd. Doç. 2 

1.Ontoloji ve Çağdaş Felsefe 

alanında çalışmaları olmak 

2.Çok Kültürlülük ve 

hoşgörü üzerine çalışmaları 

olmak. 

Sistematik 

Felsefe ve 

Mantık 

Yrd. Doç. 2 

1.Çevre etiği ve felsefesi 

alanında çalışmaları olmak. 

2.Siyaset felsefesi alanında 

çalışmaları olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

 Doçent 1 

Yönetim Organizasyon 

doçenti olmak.  Bilgi ve Bilgi 

Yönetimi alanında 

çalışmaları olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 
Harita Fotogrametri Doçent 1 

Fotogrametri doçenti olmak.  

Videogrametri alanında 

çalışmaları olmak. 

Sağlık 

Yüksekokulu 
Hemşirelik 

Çocuk 

Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Hemşireliği 

Yrd. Doç. 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği alanında doktora 

yapmış olmak. 

 934/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2013/4243 Başbakanlık Merkez Teşkilatında ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında Düzenlenme

Yapılmasına Dair Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
2013/4240 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
— Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
— Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Bülent Ecevit Üniversitesince Verilecek Diploma Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Esaslarına İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/21)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/25)
— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Çay Tarım Alanlarında Çay Tarımı Yapan Üreticilerin Ruhsatlarının Yenilenmesi, Ruhsatname Almadan Çay Bahçesi

Kuranlara Ruhsatname Verilmesine Dair Tebliğ (No: 2013/3)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI
— Danıştay Beşinci Dairesine Ait Karar

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


