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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/4926
           Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Polatlı İlahiyat Fakültesi kurulması; Milli
Eğitim Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 848000 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809
sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/6/2013 tarihinde karar-
laştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    V. EROĞLU                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              T. YILDIZ
                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

Başbakanlık
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           Karar Sayısı : 2013/4927

           Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi

ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 6/5/2013 tarihli

ve 847939, 847950 sayılı yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu

maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    V. EROĞLU                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                       S. KILIÇ                                      E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

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

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

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

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              T. YILDIZ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2013/4943
           Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurul-
duğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkın-
daki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına
ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 28/5/2013 tarihli ve 8624
sayılı yazısı üzerine, 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine
göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    V. EROĞLU                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              T. YILDIZ
                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

6/6/2013 TARİHLİ VE 2013/4943 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Hazine
Müsteşarlığına ait (16) sayılı cetvelde, ekli cetvelde yer alan ek, iptal ve değişiklikler
yapılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(16) SAYILI CETVELDE İPTAL
KURUMUN ADI: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

                         ÇALIŞTIRILABİLECEK AZAMİ                                                                                                       GÖREV ALANINA GİREN
BİRİM ADI      KADROLU PERSONEL SAYISI   BULUNDUĞU YER   BAĞLI OLDUĞU TEMSİLCİLİK   DİĞER ÜLKE VE YERLER
-                                                     1                              Cenevre                         DTÖ Nezdinde TC Daimi Temsilciliği                         -
Ekonomi Müşavirliği                    1                              Singapur                        T.C. Singapur Büyükelçiliği                                         -

(16) SAYILI CETVELE EK
KURUMUN ADI: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

                         ÇALIŞTIRILABİLECEK AZAMİ                                                                                                       GÖREV ALANINA GİREN
BİRİM ADI      KADROLU PERSONEL SAYISI   BULUNDUĞU YER   BAĞLI OLDUĞU TEMSİLCİLİK   DİĞER ÜLKE VE YERLER
Ekonomi Müşavirliği                    1                              Buenos Aires                 T.C. Buenos Aires Büyükelçiliği                                  -
Ekonomi Müşavirliği                    1                              Cakarta                          T.C. Cakarta Büyükelçiliği                                           -
Ekonomi Müşavirliği                    1                              Meksika                        T.C. Meksika Büyükelçiliği                                          -

(16) SAYILI CETVELDE DEĞİŞİKLİK
KURUMUN ADI: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

                         ÇALIŞTIRILABİLECEK AZAMİ                                                                                                       GÖREV ALANINA GİREN
BİRİM ADI      KADROLU PERSONEL SAYISI   BULUNDUĞU YER   BAĞLI OLDUĞU TEMSİLCİLİK   DİĞER ÜLKE VE YERLER

Ekonomi Müşavirliği                    1                              Berlin                            T.C. Berlin Büyükelçiliği                                              -
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           Karar Sayısı : 2013/4945

           Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Çanakkale Uygulamalı

Bilimler Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 847956 sayılı

yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar

Kurulu'nca 6/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    V. EROĞLU                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                       S. KILIÇ                                      E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

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

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

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

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              T. YILDIZ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2013/4946

           Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulması;

Milli Eğitim Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 847966 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli

ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/6/2013 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    V. EROĞLU                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                       S. KILIÇ                                      E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

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

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

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

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              T. YILDIZ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2013/4947

           Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yük-

sekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 9/5/2013 tarihli ve 906498 sayılı yazısı üzerine,

28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca

6/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    V. EROĞLU                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                       S. KILIÇ                                      E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

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

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

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

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              T. YILDIZ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2013/4960

           Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurul-

ması; Milli Eğitim Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 847940 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983

tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/6/2013

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    V. EROĞLU                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                       S. KILIÇ                                      E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

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

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

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

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              T. YILDIZ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                         9 Temmuz 2013

       69471265-305-6137

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İLGİ: a) 28/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5818 sayılı yazımız.

           b) 28/6/2013 tarihli ve 68244839-140.03-203-460 sayılı yazınız.

           c) 4/7/2013 tarih ve 69471265-305-6017 sayılı yazımız.

           d) 4/7/2013 tarih ve 68244839-140.03-206-465 sayılı yazınız.

           2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı sunumunda Türk heyetine başkanlık etmek üzere;

1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren İsviçre, İrlanda ve Belçika’ya gidecek olan Başbakan

Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı

Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) ve (d) yazılarıyla uygun görülmüştü.

            Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Belçika kısmının iptal edilmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan
—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                               9 Temmuz 2013

     68244839-140.03-210-472

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ: a) 28/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5818 sayılı yazınız.

           b) 28/6/2013 tarihli ve 68244839-140.03-203-460 sayılı yazımız.

           c) 4/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6017 sayılı yazınız.

           d) 4/7/2013 tarihli ve 68244839-140.03-206-465 sayılı yazımız.

           e) 9/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6137 sayılı yazınız.

           2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı sunumunda Türk heyetine başkanlık etmek üzere,

1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren İsviçre, İrlanda ve Belçika’ya gidecek olan Başbakan

Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı

Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) ve (d) yazılarıyla uygun görülmüştü.

           Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Belçika kısmının iptal edildiği ilgi (e)

yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (d) yazının Belçika kısmının işlemden kaldırılması uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                         9 Temmuz 2013

       69471265-305-6134

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Srebrenitsa Soykırımı 18. Anma Törenlerine katılmak üzere; 10 Temmuz 2013 tarihinde

Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in

dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in vekâlet

etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                               9 Temmuz 2013

     68244839-140.03-209-471

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 9/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6134 sayılı yazınız.

            Srebrenitsa Soykırımı 18. Anma Törenlerine katılmak üzere, 10 Temmuz 2013 tarihinde

Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in

dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in vekâlet

etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ

(305/2011/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı malzemelerinin temel karakteristikleri

ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluş-
turarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul
ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yapı işlerine ilişkin olarak Ek-1’de belirtilen temel

gerekler açısından yapı malzemelerine uygulanacak kuralları, performans beyanını, CE işaret-
lemesini, iktisadi işletmelerin yükümlülüklerini, uyumlaştırılmış teknik şartnamelere ilişkin
kuralları, onaylanmış kuruluşların ve teknik değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesini,
denetlenmesi ve değerlendirilmesini, bildirim merciini, onaylanmış kuruluşlar ile ilgili düzen-
lemeleri, piyasa gözetimi ve denetimine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-

nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
menin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (m)
ve (n) bentleri ile 33 üncü maddesine dayanılarak ve Avrupa Komisyonunun 305/2011/EU sa-
yılı Yapı Malzemeleri Tüzüğüne paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından, bir uygunluk değerlendir-

me kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere, ilgili ulu-
sal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngö-
rülen ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,

b) Avrupa Değerlendirme Esası: Avrupa Teknik Değerlendirmelerinin düzenlenmesi
amacıyla Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları organizasyonu tarafından kabul edilip
onaylanan esası,

c) Avrupa Teknik Değerlendirmesi: Bir yapı malzemesinin temel karakteristiklerine
ilişkin performansının Avrupa Değerlendirme Esasına göre belgeye dayalı olarak değerlendir-
mesini,

ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
d) Çok küçük işletme: Yapı malzemesi üretimi için yıllık on kişiden az çalışan istihdam

eden ve net satış hasılatı veya malî bilânçosu T.C. Merkez Bankası günlük döviz kuru esas alı-
narak 2 milyon Euro karşılığı Türk Lirasını aşmayan bu Yönetmelik kapsamındaki işletmeleri,
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e) Dağıtıcı: Bir yapı malzemesini piyasada bulunduran, tedarik zincirinde yer alan, ima-
latçı ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Eşik değer: Bir yapı malzemesinin herhangi bir temel karakteristiğinin asgari veya
azami performans değerini,

g) Fabrika üretim kontrolü: Fabrikadaki üretim sisteminin uyumlaştırılmış teknik şart-
namelere uygun olarak yazılı hale getirilmiş, kalıcı ve iç kontrolünü,

ğ) Geri çekme: Tedarik zincirindeki bir yapı malzemesinin piyasada bulundurulmasını
engellemek amacıyla alınan her türlü tedbiri,

h) İktisadi işletme: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,
ı) İmalâtçı: Bir yapı malzemesini imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve

kendi adı veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
i) İthalâtçı: Bir yapı malzemesini yurt dışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye'de

yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
j) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
k) Kullanım amacı: Yapı malzemesinin uyumlaştırılmış teknik şartnamesinde belirtilen

kullanım amacını,
l) Özel teknik belge: Uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen test metotları dışındaki

diğer metotlarla elde edilen sonuçların, ilgili uyumlaştırılmış standardın test metotları ile elde
edilen sonuçlara eş olması kaydı ile performansın değişmezliğini değerlendiren ve doğrulayan
sistemler içerisindeki metotların başka metotlar ile ikame edildiğini gösteren belgeyi,

m) Piyasaya arz: Bir yapı malzemesinin piyasada ilk defa bulundurulmasını,
n) Piyasada bulundurma: Bir yapı malzemesinin ticarî bir faaliyet yoluyla, bir bedel

karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlan-
masını,

o) Seviye: Bir yapı malzemesinin temel karakteristikleri ile ilgili performans değerlen-
dirme sonucunun sayısal olarak ifade edilmesini,

ö) Sınıf: Bir yapı malzemesine ilişkin performansın azami ve asgari değerleri ile sınır-
landırılmış seviyeler aralığını,

p) Takım malzeme (kit): Yapı işinde kalıcı olarak kullanılmak üzere bir araya getirilmesi
gereken en az iki ayrı bileşenden meydana gelen bir takım olarak tek bir imalâtçı tarafından
piyasaya arz edilen yapı malzemesini,

r) Temel karakteristikler: Yapı işlerinin temel gereklerine ilişkin yapı malzemesi karak-
teristiklerini,

s) Toplatma: Tüketicinin veya diğer bir nihai kullanıcının hâlihazırda elinde bulunan
bir yapı malzemesinin geri alınmasını amaçlayan her türlü önlemi,

ş) Uyumlaştırılmış standart: 3/4/2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair
Yönetmeliğin Ek-1’inde sıralanan Avrupa Standardizasyon kuruluşlarından biri tarafından Ko-
misyonun talebi üzerine hazırlanarak kabul edilen standardı,

t) Uyumlaştırılmış teknik şartname: Uyumlaştırılmış standartları ve Avrupa Değerlen-
dirme Esaslarını,

u) Ürün tipi: Belirli bir imalât sürecinde belirli bir hammadde kombinasyonu veya diğer
girdiler ile üretilmiş bir yapı malzemesinin ilgili temel karakteristiklere göre kendisini temsil
eden performans seviyesini veya sınıflar grubunu,
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ü) Yapı işi: Hem bina hem de diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı
işlerini,

v) Yapı malzemesi: Her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı
olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel
gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeleri veya takım malzemelerini,

y) Yapı malzemesinin performansı: Malzemenin temel karakteristikleri ile ilgili perfor-
mansının seviye, sınıf veya tanım olarak ifade edilmesini,

z) Yaşam döngüsü: Bir yapı malzemesinin ham maddeden elde edilmesi veya doğal
kaynaklardan üretilmesinden, bertaraf edilmesine kadar birbirini takip eden bağlantılı aşama-
larını,

aa) Yetkili temsilci: Adına belirli görevleri yerine getirmek üzere imalatçıdan yazılı ola-
rak yetki belgesi alan ve Türkiye'de yerleşik olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Performans Beyanı ve CE İşaretlemesi

Yapı işleri için temel gerekler ve yapı malzemelerinin temel karakteristikleri
MADDE 5 – (1) Yapı işleri Ek-1’de belirtilen temel gereklere uygun hazırlanır.
(2) Yapı malzemelerinin yapı işlerinin temel gerekleriyle bağlantılı olan temel karak-

teristikleri, uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde belirtilir.
(3) Uyumlaştırılmış standartlarda tanımlanan kullanım amaçları ile ilgili olarak, belirli

ürün aileleri için, ürün piyasaya arz edildiğinde imalâtçı tarafından performansı beyan edilecek
temel karakteristikler ve eşik değerlerin Komisyonca belirlenmesi halinde, Bakanlık bunları
duyurur ve uygulanmasını sağlar.

Performans beyanı
MADDE 6 – (1) Yapı malzemesi uyumlaştırılmış bir standart kapsamındaysa veya hak-

kında hazırlanmış bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi varsa, imalâtçı bu malzemeyi piyasaya
arz ederken performans beyanı düzenler.

(2) Yapı malzemesi uyumlaştırılmış bir standart kapsamındaysa veya hakkında hazır-
lanmış bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi varsa, 7 nci maddede belirtilen istisnalar dışında,
uyumlaştırılmış teknik şartnamesinde tanımlanan temel karakteristiklerle ilgili performansa
ilişkin bilgiler, sadece performans beyanında yer alıyorsa ve beyana dâhil edilmişse verilir.

(3) İmalâtçı, imal ettiği yapı malzemesinin beyan edilen performansa uygun olduğuna
ilişkin sorumluluğu, performans beyanı düzenleyerek üstlenir. Aksi yönde bilgi ve belgeler bu-
lunmadığı müddetçe, imalâtçı tarafından düzenlenen performans beyanının doğru ve güvenilir
olduğu kabul edilir.

Performans beyanının düzenlenmesine ilişkin istisnalar
MADDE 7 – (1) Yapı malzemelerinin kullanım amacına göre temel karakteristiklerinin

beyan edilmesini gerekli kılan Avrupa Birliği veya ulusal hükümlerin mevcut olmaması hâlinde
ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasına istisna olarak, imalâtçı, uyumlaştırılmış bir standart kapsa-
mındaki bir yapı malzemesini piyasaya arz ederken;

a) Yapı malzemesi, belirli bir yapı işine has ve münferit olarak veya seri üretime tabi
olmadan sipariş üzerine üretilerek, ürünün yapı işlerinde güvenli olarak monte edilmesinden
sorumlu olan imalâtçı tarafından ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belirlenmiş yapı so-
rumlularının mesuliyeti altında belirli bir yapı işi için monte edildiğinde,
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b) Yapı malzemesi, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, yapı sorumlularının mesuliyeti
altında ilgili yapı işlerinde kullanılmak üzere şantiye mahallinde imal edildiğinde,

c) Yapı malzemesi, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu kapsamında tespit ve tescil edilen ve söz konusu Kanuna uygun olarak kültürel mirasın
korunmasına uygun biçimde ve belirli bir çevrenin parçası olarak veya özel mimarî ve tarihî
değeri sebebiyle resmî olarak korunan yapı işlerinin yenilenmesi için endüstriyel olmayan sü-
reçte imal edildiğinde,

performans beyanı düzenlemeyebilir.
Performans beyanının içeriği
MADDE 8 – (1) Performans beyanı, yapı malzemelerinin uyumlaştırılmış teknik şart-

nameye uygun olarak, temel karakteristikleri ile ilgili performansını ifade eder.
(2) Performans beyanı;
a) Performans beyanının düzenlendiği ürün tipine ilişkin referansı,
b) Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına

ilişkin Ek-5’te belirtilen sistem veya sistemleri,
c) Her bir temel karakteristiğin değerlendirilmesi için kullanılmış olan uyumlaştırılmış

standardın veya Avrupa Teknik Değerlendirmesinin referans numarası ve yayım tarihini,
ç) Özel teknik belgenin kullanılması hâlinde, bu belgenin referans numarasını ve ima-

latçının ürününün uyduğunu beyan ettiği gerekleri,
d) Yapı malzemesinin tâbi olduğu yürürlükteki uyumlaştırılmış teknik şartnameye göre

belirtilen kullanım amacını veya amaçlarını,
e) Beyan edilen kullanım amacı veya amaçlarına karşılık gelen uyumlaştırılmış teknik

şartnamede yer alan temel karakteristiklerin listesini,
f) Yapı malzemesinin beyan edilen kullanım amacı veya amaçlarına ilişkin en az bir te-

mel karakteristiğinin performansı,
g) Yapı malzemesinin 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenmiş temel karak-

teristiklerine ilişkin olarak, gerekiyorsa hesaplamaya dayalı, seviye veya sınıf veyahut bir tanım
olarak performansını,

ğ) İmalatçı tarafından ürünün piyasada bulundurulması hedeflenen ülkenin o ürünün
kullanım amacı veya amaçları ile ilgili mevcut mevzuatı da dikkate alınarak, yapı malzemesinin
kullanım amacına veya amaçlarına ilişkin temel karakteristiklerinin performansını,

h) Listelenmiş temel karakteristikler arasından beyan edilmemiş performans için NPD
(No Performance Determined – Performans Belirlenmemiştir) harflerini,

ı) Bir yapı malzemesi ile ilgili Avrupa Teknik Değerlendirmesi düzenlenmiş ise, yapı
malzemesinin ilgili Avrupa Teknik Değerlendirmesinde yer alan temel karakteristiklerine ilişkin
sınıflar veya seviyeler ya da bir tanımda ifade edilen performansını,

içerir.
(3) Performans beyanı, Ek-3’teki formata göre düzenlenir.
(4) Performans beyanı ile birlikte, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlan-
ması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli olarak sınıflandırılan madde ve
müstahzarlara ilişkin olarak, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlan-
ması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen bilgiler de sunulur.
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(5) CE işareti taşıyan ve beraberinde 30/12/2006 tarihli ve L396 sayılı Avrupa Birliği
Resmî Gazetesi’nde yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlaması
Hakkında Regülasyon (1907/2006/EC)’un 31 inci ve 33 üncü maddeleri uyarınca talep edilen
bilgilerle birlikte Performans Beyanı olan yapı malzemelerinin, beyan edilmiş performansların
Türkiye’deki kullanımı için gereklilikleri karşılaması kaydıyla, Türkiye’de piyasaya arzına ve
kullanımına izin verilir. Bu durumda dördüncü fıkra uygulanmaz.

Performans beyanının temini
MADDE 9 – (1) Piyasada bulunan her yapı malzemesinin performans beyanının elek-

tronik veya yazılı olarak bir kopyası bulunur. Ancak, tek parti halindeki aynı malzemenin bir
kullanıcıya tedarik edilmesi hâlinde, o parti malzeme ile birlikte tek bir nüshalık performans
beyanı elektronik veya yazılı olarak verilebilir.

(2) Talep etmesi hâlinde, performans beyanının yazılı bir kopyası son kullanıcıya da
verilir.

(3) Bakanlık, Komisyon tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde web sitesi aracılığı
ile performans beyanının kopyasına erişilebilmesinin usul ve esaslarını duyurur ve uygulan-
masını sağlar. Performans beyanı, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu-
lundurulur.

(4) Performans beyanı Türkçe düzenlenir.
CE işaretinin kullanımı ve genel hükümler
MADDE 10 – (1) CE işaretlemesine ilişkin olarak 23/2/2012 tarihli ve 28213 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Yönetmeliği hükümleri yapı malzemeleri hakkında
da uygulanır.

(2) Yapı malzemesine CE işaretlemesi konulabilmesi için 6 ncı ve 8 inci maddelere
göre performans beyanı düzenlenmesi zorunludur; imalatçı tarafından performans beyanı dü-
zenlenmemiş ise yapı malzemesine CE işareti konulamaz. İmalâtçı, CE işaretini iliştirmekle
veya iliştirilmesini sağlamakla yapı malzemesinin beyan edilen performansına ve aynı zamanda
bu Yönetmelikte ve işaretlemeye ilişkin Avrupa Birliği mevzuatını uyumlaştıran ulusal mev-
zuata uygunluğunun sorumluluğunu üstlenmiş olur. CE işareti iliştirilmesine ilişkin usul ve
esaslar ile ulusal mevzuata derç edilen ilgili diğer Avrupa Birliği mevzuatı, bu fıkrada belirtilen
şartlara aykırı olmamak kaydı ile uygulanır.

(3) CE işareti, hakkında bir uyumlaştırılmış standart veya hazırlanmış Avrupa Teknik
Değerlendirmesi bulunan tüm yapı malzemelerinin, ilgili uyumlaştırılmış standart veya Avrupa
Teknik Değerlendirmesi kapsamındaki temel karakteristiklere ilişkin olarak beyan edilen per-
formansına uygun olduğunu teyit eden tek işaretlemedir. Ulusal düzenlemelerde uyumlaştırıl-
mış standart kapsamındaki bir yapı malzemesinin ilgili temel karakteristiklerine ilişkin perfor-
mansının uygunluğunun teyidi ve işaretlemesi için CE işareti dışında bir referans verilemez
veya CE işaretinin aranmayacağına dair herhangi bir hüküm getirilemez.

(4) CE işareti taşıyan bir yapı malzemesinin, kullanım amacı için beyan edilen perfor-
mans değerleri, bu kullanım amacı için istenen ulusal gerekleri karşıladığı ve mevzuata aykırılık
teşkil etmediği müddetçe piyasada bulunması veya kullanılması engellenemez veya yasakla-
namaz.

(5) CE işareti taşıyan herhangi bir yapı malzemesi; beyan edilen performans değerleri
kullanım amacı için istenen gerekleri karşıladığı ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği müd-
detçe, kamu kurum ve kuruluşlarının veya kamu iktisadî teşekküllerinin veya kamusal yetkilerle
donatılmış ya da tekel konumunda faaliyette bulunan özel ya da kamu teşebbüslerinin koyduğu
kurallar ve şartlar gerekçe gösterilerek kullanımı engellenemez.
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(6) Yapı işlerinin tâbi olduğu gereklere dair kullanılan ulusal metotlar ve yapı malze-
melerinin temel karakteristiklerine ilişkin diğer ulusal kurallar, uyumlaştırılmış standartlar ile
uyumlu olur.

CE işaretinin iliştirilmesi
MADDE 11 – (1) CE işareti, yapı malzemesinin doğrudan üzerine veya etiketine gö-

rünür, okunaklı ve kalıcı bir şekilde iliştirilir. Malzemenin özelliğinden dolayı bu mümkün
değil ise, malzemenin ambalajına veya ekli belgelere iliştirilir.

(2) CE işareti; sırası ile ilk kez konulduğu yılın son iki rakamını, imalâtçının adını ve
kayıtlı adresini veya imalâtçının adını ve adresini kolayca tanımlayan işaretini, karışıklığa ma-
hal vermeden ürün tipine has tanımlama kodunu, performans beyanının referans numarasını,
beyan edilen performansın seviyesini veya sınıfını, uygulanan uyumlaştırılmış teknik şartname
numarasını, mevcut ise onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını ve malzemenin tâbi olduğu
uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan kullanım amacına ilişkin bilgileri ihtiva eder.

(3) CE işareti, yapı malzemesi piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir. Belli bir risk veya
kullanımı gösteren başka bir işaret veya piktogram da CE işareti ile birlikte kullanılabilir.

Ürün irtibat noktası
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Ürün İrtibat Noktası Bakanlıktır.

2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlen-
memiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca, düzenlenmemiş
alanda Ürün İrtibat Noktası Ekonomi Bakanlığı’dır. Ekonomi Bakanlığı, bu Yönetmelik kap-
samındaki yapı malzemelerine ilişkin bilgi talebini müteakip Bakanlık ile işbirliğinde bulunur.

(2) Bakanlık, 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtildiği şekilde her bir
yapı malzemesinin kullanım amacına uygun olarak yapı işlerinin temel gereklerini karşılamak
üzere yaptığı düzenlemeler hakkında gerekli bilgilendirmeyi, kolayca anlaşılabilir ve şeffaf bir
biçimde, gerekirse elektronik araçlar da kullanarak yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İktisadi İşletmelerin Yükümlülükleri

İmalâtçının yükümlülükleri
MADDE 13 – (1) İmalâtçı 6 ncı ve 8 inci maddelere göre performans beyanı düzenler

ve 10 uncu ve 11 inci maddelere uygun olarak CE işaretini iliştirir. İmalâtçı, performans de-
ğişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sisteminin gerektirdiği bütün unsurları içeren
teknik dosyayı performans beyanının dayanağı olarak düzenler.

(2) İmalatçı teknik dosyayı ve performans beyanını, yapı malzemesinin piyasaya arz
edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder. Bu sürenin Komisyonca değiştirilmesi
halinde Bakanlık bu hususu duyurur ve uygulanmasını sağlar.

(3) İmalâtçı, ürünün beyan edilen performansının seri üretiminde değişmemesi için ge-
rekli tedbirleri alır. İmalatçı, ürün tipindeki ve ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamelerdeki
değişiklikleri dikkate alır. İmalâtçı, yapı malzemesinin beyan edilen performansının değişmez-
liğini, güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak üzere, piyasada bulunan veya piyasaya arz edi-
len yapı malzemelerinin numune testlerini yapar, toplatılan ve uygun olmayan ürünlere ilişkin
şikâyetleri inceler ve gerekiyorsa kayıt altına alıp, dağıtıcıları bu tür denetimler hakkında bil-
gilendirir.
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(4) İmalâtçı, ürettiği yapı malzemesine ait tip, parti veya seri numarası veyahut ürünün
tanımlanmasını sağlayan diğer herhangi bir bilginin malzemenin üzerinde taşımasını, ürünün
boyutunun veya yapısının buna uygun olmaması durumunda, gerekli bilgilerin yapı malzeme-
sinin ambalajında veya beraberindeki dokümanlarda bulunmasını sağlar.

(5) İmalâtçı, ürünün üzerindeki veya bunun mümkün olmaması durumunda ambalajın-
daki veya beraberindeki dokümanda ismini, tescilli ticarî unvanını veya tescilli ticarî markasını
ve iletişim bilgilerini belirtir. İmalâtçı ile irtibat sağlamak üzere tek bir adres belirtilir.

(6) Bir yapı malzemesini piyasada bulunduran imalatçı, ürünün Türkçe güvenlik ve
kullanım talimatını ürün ile birlikte bulundurur.

(7) İmalâtçı; piyasaya arz ettiği yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya Yö-
netmeliğe uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin bir gerekçenin olması hâlinde,
yapı malzemesinin uygunluğunu sağlamaya veya gerektiğinde ürünün piyasadan toplatılması-
nın veya geri çekilmesinin teminine ilişkin tüm düzeltici tedbirleri derhal alır. İmalatçı buna
ilâve olarak, ürünün herhangi bir risk taşıması hâlinde, ürünün uygunsuzluğuna ve şayet alın-
mışsa uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin detaylı bilgileri, Bakanlığa ve ürünü pi-
yasada bulundurduğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşlara derhal iletir.

(8) İmalâtçı, Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşların ge-
rekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmeliğe uygun
olduğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe olarak Bakanlığa veya Avrupa Birliği üyesi
ülkelerin yetkili kuruluşlarının anlayabileceği dilde talep eden yetkili kuruluşlara iletmek ve
malzemenin taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyeti Bakanlık ile iş-
birliği içerisinde yürütür. 

Yetkili temsilci
MADDE 14 – (1) İmalâtçı, adına belirli görevleri yerine getirmek üzere yazılı olarak

görevlendirme yapmak ve görevleri yetki belgesinde belirtilmek suretiyle bir yetkili temsilci
atayabilir. Ancak, teknik dosyanın düzenlenmesi tamamen imalatçının görevi olup, bununla il-
gili hususlar yetki belgesinde yer alamaz.

(2) Yetkili temsilci yetki belgesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Yetki belgesinde,
yetkili temsilcinin görevlerine ilişkin olarak;

a) Performans beyanının ve teknik dosyanın, talep edildiğinde Bakanlığa sunmak üzere
13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre boyunca muhafaza edilmesine,

b) Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşların gerekçeli talebi
üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer
gereklere uygun olduğunu gösteren gerekli her türlü bilgi ve belgenin Bakanlığa ve talep eden
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili kuruluşlarına iletilmesine,

c) Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, yetki belgesi kapsamındaki yapı malzemelerinin
oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyetin Bakanlık ile işbirliği
içerisinde yürütülmesine,

ilişkin hususları asgari olarak yer alır.
İthalâtçının yükümlülükleri
MADDE 15 – (1) İthalâtçı, sadece bu Yönetmelikteki hükümlere uygun olan yapı mal-

zemesini piyasaya arz edebilir.
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(2) İthalâtçı, yapı malzemesini piyasaya arz etmeden önce, performans değişmezliğinin

değerlendirilmesinin ve doğrulanmasının imalâtçı tarafından yapılmış olduğunu garanti etmek

zorundadır. İthalâtçı, 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen teknik dosyanın ve 6 ncı

madde ile 8 inci maddeye uygun olan performans beyanının imalâtçı tarafından düzenlenmesini

sağlar. İthalâtçı, gerektiğinde, malzemenin CE işareti taşımasını, malzeme ile beraber istenen

belgeleri ve imalâtçının 13 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen gereklere

uymasını da sağlamak zorundadır. İthalâtçının bir yapı malzemesinin beyan edilen performansa

veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklere uygun olmadığını değerlendirmesi veya bu

yönde bir kanaate varmak için gerekçesi olması hâlinde, ithalâtçı yapı malzemesini beraberin-

deki performans beyanına uyana kadar ve bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklerle uyumlu

oluncaya veya performans beyanı düzeltilinceye kadar piyasa arz edemez. Ayrıca ithalâtçı, yapı

malzemesinin bir risk taşıması hâlinde, imalâtçıyı ve Bakanlığı konu hakkında bilgilendirir.

(3) İthalâtçı, ürünün üzerindeki veya bunun mümkün olmaması hâlinde ambalajındaki

veya beraberindeki dokümanda ismini, tescilli ticarî unvanını veya tescilli ticarî markasını ve

iletişim bilgilerini belirtir.

(4) ) Bir yapı malzemesini piyasada bulunduran ithalatçı, ürünün Türkçe güvenlik ve

kullanım talimatını ürün ile birlikte bulundurur.

(5) İthalâtçı, sorumluluğu altındaki yapı malzemesinin depolama veya nakliyat şartla-

rının, yapı malzemesinin performans beyanına veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gerek-

ler ile uyumunu tehlikeye atmaması için gerekli tedbirleri alır.

(6) İthalâtçı, yapı malzemesinin beyan edilen performansının değişmezliğini, güveni-

lirliğini ve doğruluğunu sağlamak amacıyla, piyasada bulunan veya piyasaya arz edilen yapı

malzemelerinin numune testlerini gerçekleştirir; toplatılan ve uygun olmayan ürünlere ilişkin

şikâyetleri değerlendirir ve gerekiyorsa kayıt altına alıp, dağıtıcıları söz konusu düzeltici faa-

liyetler hakkında bilgilendirir.

(7) İthalâtçı; piyasaya arz ettiği yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu

Yönetmeliğe uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin bir gerekçenin olması hâ-

linde, yapı malzemesinin uygunluğunu sağlamaya veya gerektiğinde ürünün piyasadan topla-

tılmasını veya geri çekilmesinin teminine ilişkin tüm düzeltici tedbirleri derhal alır. İthalâtçı

buna ilâve olarak, ürünün herhangi bir risk taşıması hâlinde, ürünün uygunsuzluğuna ve şayet

alınmışsa uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin detaylı bilgileri, Bakanlığa ve ürünü

piyasada bulundurduğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşlara derhal iletir.

(8) İthalâtçı, performans beyanının bir suretini ve teknik dosyayı, 13 üncü maddenin

ikinci fıkrasında belirtilen süre boyunca muhafaza eder ve talep edildiğinde Bakanlığa sunar.

(9) İthalâtçı Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşların ge-

rekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmelik kap-

samındaki diğer gereklere uygun olduğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe olarak

Bakanlığa veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili kuruluşlarının anlayabileceği dilde talep

eden yetkili kuruluşlara iletir ve malzemenin taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için gereken

her türlü faaliyeti Bakanlık ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili kuruluşları ile işbirliği içe-

risinde yürütür.
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Dağıtıcının yükümlülükleri
MADDE 16 – (1) Dağıtıcı, yapı malzemesini piyasada bulundururken bu Yönetmelik-

teki hükümlere uyar.
(2) Dağıtıcı, yapı malzemesini piyasada bulundurmadan önce, gerektiği hallerde, ürü-

nün CE işareti taşımasını, bu Yönetmelik kapsamındaki gerekli belgelerin ürüne eşlik etmesini,
güvenlik ve kullanım talimatlarının Türkçe olarak bulunmasını temin eder. Dağıtıcı ilâveten,
imalâtçı ve ithalâtçıların 13 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında ve 15 inci mad-
denin üçüncü fıkrasında belirtilen gereklerin tümüne uyduğunu garanti eder. Dağıtıcının, yapı
malzemesinin, beyan edilen performansa veya bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun ol-
madığını değerlendirmesi veya buna ilişkin bir gerekçenin olması hâlinde, yapı malzemesini,
performans beyanına uygun ve bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklerle uyumlu oluncaya
veya performans beyanı düzeltilinceye kadar piyasada bulunduramaz. Ayrıca, dağıtıcı, yapı
malzemesinin risk teşkil etmesi hâlinde, imalâtçıyı veya ithalatçıyı ve Bakanlığı konu hakkında
derhal bilgilendirir.

(3) Dağıtıcı, sorumluluğu altındaki yapı malzemesinin depolama veya nakliyat şartla-
rının, yapı malzemesinin performans beyanına veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gerek-
ler ile uyumunu tehlikeye atmaması için gerekli tedbirleri alır.

(4) Dağıtıcı; piyasaya arz ettiği yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu
Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklere uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin
bir gerekçenin olması hâlinde, yapı malzemesinin uygunluğunu sağlamaya veya gerektiğinde
ürünün piyasadan toplatılmasının veya geri çekilmesinin teminine ilişkin tüm düzeltici tedbir-
leri derhal alır. Dağıtıcı buna ilâve olarak, ürünün herhangi bir risk teşkil etmesi hâlinde, ürünün
uygunsuzluğuna ve şayet alınmışsa uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin detaylı bil-
gileri Bakanlığa ve ürünü piyasada bulundurduğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili ku-
ruluşlara derhal iletir.

(5) Dağıtıcı, Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşların ge-
rekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmelik kap-
samındaki diğer gereklere uygun olduğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe olarak
Bakanlığa veya üye ülkelerin yetkili kuruluşlarının anlayabileceği dilde talep eden yetkili ku-
ruluşlara iletir ve piyasada bulundurduğu yapı malzemelerinin oluşturduğu riskleri ortadan kal-
dırmak için gereken her türlü faaliyeti Bakanlık ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili ku-
ruluşları ile işbirliği içerisinde yürütür.

İthalâtçı ve dağıtıcıya, imalâtçının yükümlülüklerinin uygulandığı durumlar
MADDE 17 – (1) İthalâtçı veya dağıtıcı, herhangi bir yapı malzemesini piyasaya kendi

ismi veya ticarî markası ile arz ettiğinde veya piyasaya hâlihazırda arz edilmiş bir yapı malze-
mesinin performans beyanına uygunluğunu etkileyecek olan bir değişiklik yaptığında, bu Yö-
netmelik kapsamında imalâtçı olarak değerlendirilir ve 13 üncü maddede belirtilen yükümlü-
lüklere tabi olur.

İktisadi işletmelerin bilgileri
MADDE 18 – (1) İktisadi işletmeler, talep üzerine 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında

belirtilen süre boyunca, kendilerine ürün tedarik eden veya kendisinin ürün tedarik ettiği her
iktisadi işletmenin bilgilerini Bakanlığa bildirir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uyumlaştırılmış Teknik Şartnameler

Uyumlaştırılmış standartlar
MADDE 19 – (1) Uyumlaştırılmış standartlar, yapı malzemelerinin temel karakteris-

tikler ile ilgili performansının değerlendirilmesinde kullanılan kriter ve metotları ihtiva eder
ve malzemelerin kullanım amacına atıfta bulunabilir.

(2) Uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesinin üretim sürecindeki özel şartlarını göz
önüne alan uygun fabrika üretim kontrolünü, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi
ve doğrulanmasına ilişkin sistemlerin uygulanması için gereken teknik detayları ihtiva eder.

(3) Bakanlık, uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, imalatçıların yapı
malzemelerini ulusal standartlara veya uyumlaştırılmış standartlara göre piyasaya arz edebile-
cekleri zaman aralığını gösteren CE işaretlemesine dair eşvarlık döneminin başlangıç ve bitiş
tarihlerini Resmî Gazete’de duyurur. Bakanlık, bu listeye ilişkin Komisyonca yapılan her gün-
cellemeyi ayrıca yayımlar.

(4) Bir yapı malzemesinin performans beyanı için, eşvarlık döneminin başladığı tarihten
itibaren ilgili uyumlaştırılmış standardın kullanılması mümkündür; ancak, eşvarlık döneminin
bittiği tarih itibariyle performans beyanı ve CE işaretlemesi için ilgili uyumlaştırılmış standar-
dın kullanılması zorunludur. 34 üncü, 35 inci ve 36 ncı maddelerde verilen haklar saklı kalmak
kaydı ile eşvarlık döneminin bitiş tarihinden itibaren, yapı malzemesinin performans beyanının
düzenlenmesinde sadece ilgili uyumlaştırılmış standartlar kullanılabilir. Eşvarlık süresinin bi-
timini müteakip, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından uyumlaştırılmış standartlar ile çe-
lişen ulusal standartlar kullanılamaz ve çelişen ulusal mevzuat hükümleri uygulanamaz.

Uyumlaştırılmış standartlara karşı resmi itiraz 
MADDE 20 – (1) Bakanlık, 19 uncu maddede anılan uyumlaştırılmış standartların,

Komisyon tarafından yayımlanan ilgili şartlarda belirtilen hükümleri karşılamadığını tespit
ederse, gerekli tedbirlerin alınması için durumu Komisyona iletilmek üzere ilgili Bakanlığa
bildirir.

Avrupa değerlendirme esası
MADDE 21 – (1) İmalâtçı tarafından yapılan bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi tale-

bini müteakip kısmen veya tamamen bir uyumlaştırılmış standart kapsamında olmayan yapı
malzemesinin,

a) Mevcut herhangi bir uyumlaştırılmış standardın kapsamında yer almaması,
b) Temel karakteristiklerinin en az biri için uyumlaştırılmış standart kapsamındaki de-

ğerlendirme metodunun uygun olmaması,
c) Temel karakteristiklerinin en az biri için uyumlaştırılmış standart kapsamında her-

hangi bir değerlendirme metodunun bulunmaması durumunda, bu yapı malzemesinin temel
karakteristikler ile ilgili performansının mevcut uyumlaştırılmış standartlara göre tamamen de-
ğerlendirilememesi,

sebebiyle, 33 üncü maddede tanımlanan Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Bir-
liği tarafından düzenlenen Avrupa Değerlendirme Esası kullanılır.

(2) Avrupa Değerlendirme Esasının kabul edilmesine ilişkin yöntem, 22 nci ve 23 üncü
maddeye ve Ek-2’ye uygun hazırlanır.

(3) Bakanlık, Avrupa Değerlendirme Esasının geliştirilmesi ve kabul edilmesi ile ilgili
olarak Komisyonca getirilen ek kuralları, Ek-2’de yer alan hükümleri tadil ederek bu Yönet-
meliğe ilave eder.
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Avrupa değerlendirme esasının geliştirilmesine ve kabul edilmesine ilişkin esaslar
MADDE 22 – (1) Avrupa Değerlendirme Esasının geliştirilmesine ve kabul edilmesine

ilişkin yöntemde aşağıdaki hususlara uyulur:
a) İmalâtçı için yeterince şeffaf olması gerekir.
b) Haksız gecikmeyi engellemek için mecburi süre kısıtlamalarını içerir.
c) Ticarî gizlilik ve mahremiyeti dikkate alacak şekilde düzenlenir.
ç) Komisyonun geliştirme ve kabul safhalarına yeterince katılımına imkân verilir.
d) İmalâtçı açısından uygun maliyetli olması gerekir.
e) Ürüne ilişkin teknik değerlendirme kuruluşları arasında yeterli mesleki dayanışma

ve iş birliği sağlanır.
(2) Teknik değerlendirme kuruluşları, Avrupa Değerlendirme Esasının geliştirilmesine

ve kabul edilmesine ilişkin her türlü masrafı karşılar.
Avrupa teknik değerlendirmesi talebi alan teknik değerlendirme kuruluşunun

görevleri
MADDE 23 – (1) Bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi talebi alan teknik değerlendirme

kuruluşu, ürünün tamamen veya kısmen uyumlaştırılmış standart kapsamına alınması halinde;
a) Ürün tamamen bir uyumlaştırılmış standart kapsamında ise, 21 inci maddenin birinci

fıkrasına uygun olarak bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi verilemeyeceğine,
b) Ürün tamamen bir Avrupa Teknik Değerlendirme Esası kapsamında ise, bu esasın

verilecek olan Avrupa Teknik Değerlendirmesi için temel olarak kullanılacağına,
c) Ürün tamamen veya kısmen herhangi bir uyumlaştırılmış teknik şartname kapsamın-

da değilse Ek-2’deki veya 21 inci maddenin üçüncü fıkrasına uygun olarak belirlenen yöntem-
leri uygulayacağına,

dair imalâtçıyı bilgilendirir.
(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, teknik değerlendirme ku-

ruluşu, talebin içeriği ve performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması için
teknik değerlendirme kuruluşunun o ürüne uygulamak istediği ilgili Komisyon Kararına yapılan
atıf veya böyle bir Komisyon Kararının bulunmadığı hususunda Avrupa Teknik Değerlendirme
Kuruluşları Birliğini ve Komisyonu bilgilendirir.

Yayımlama
MADDE 24 – (1) Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğince kabul edilen

ve Komisyonca Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanan Avrupa Değerlendirme Esasları
referans listesi ve bu listeye ait tüm güncellemeler Bakanlıkça duyurulur.

Teknik değerlendirme kuruluşları arasında anlaşmazlık halinde ihtilafların çözülmesi
MADDE 25 – (1) Teknik Değerlendirme Kuruluşları, Avrupa Değerlendirme Esası hak-

kında öngörülen sürede anlaşma sağlayamazsa Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Bir-
liği, bu hususu uygun bir çözüm için Komisyona iletir.

Avrupa değerlendirme esasının içeriği
MADDE 26 – (1) Avrupa Değerlendirme Esası asgari olarak; yapı malzemesinin genel

tarifini, imalâtçı ve Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğinin anlaştığı ve ürünün
imalâtçı tarafından öngörülen kullanım amacı ile ilgili temel karakteristiklerinin listesini ve
ürünün bu temel karakteristiklere dair performansının değerlendirilmesine ilişkin kriterleri ve
metotları içerir.

(2) Avrupa Değerlendirme Esasında uygulanacak fabrika üretim kontrolünün esasları,
yapı malzemesinin üretim sürecinin şartları göz önüne alınarak belirtilir.
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(3) Ürünün bazı temel karakteristikleri ile ilgili performansının değerlendirilmesine
ilişkin metot ve kriterler, hali hazırda diğer uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde veya 60 ıncı
maddenin üçüncü fıkrasında bahsedilen Ortak Esaslarda belirlenmişse ya da Avrupa Teknik
Onayı verilmesi kapsamında 1 Temmuz 2013 tarihinden önce Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(89/106/EEC)’nin 9 uncu maddesinin uygulanması dâhilinde kullanılan bu tür metot ve kriter-
lerin bulunması durumunda, bu mevcut metot ve kriterler Avrupa Değerlendirme Esasına der-
cedilir.

Avrupa değerlendirme esasına karşı resmî itirazlar
MADDE 27 – (1) Bakanlık bir Avrupa Değerlendirme Esasının Ek-1’de belirtilen yapı

işleri için temel gerekler çerçevesinde karşılaması gerekenlerin tamamını yerine getiremediğini
düşündüğü durumda resmî itirazını Komisyona iletir.

Avrupa teknik değerlendirmesi
MADDE 28 – (1) Avrupa Teknik Değerlendirmesi, imalâtçının talebi üzerine, 23 üncü

maddede ve Ek II’de belirtilen yönteme uygun olarak hazırlanan Avrupa Değerlendirme Esasına
dayanılarak Teknik Değerlendirme Kuruluşu tarafından hazırlanır. Avrupa Teknik Değerlen-
dirmesi, halihazırda bir Avrupa Değerlendirme Esası var ise, uyumlaştırılmış bir standart için
önceden bir talimat yayımlanmış olsa bile hazırlanabilir. İlgili uyumlaştırılmış standardın eş-
varlık dönemi başladıktan sonra bu teknik değerlendirme ile ilgili olarak Teknik Değerlendirme
Kuruluşunca hazırlık ve işlem yapılamaz.

(2) Avrupa Teknik Değerlendirmesi, imalatçı tarafından beyan edilen kullanım amacına
uygun olarak temel karakteristiklerin seviye, sınıf veya bir tanım şeklinde beyan edilecek per-
formansı ile birlikte performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sisteminin
uygulanmasında gerekli olan teknik detayları içerir. Avrupa Teknik Değerlendirmesi talebini
alan Teknik Değerlendirme Kuruluşu ile imalatçının temel gerekler konusunda mutabakata
varmaları gerekir. Komisyonca oluşturulan Avrupa Teknik Değerlendirmesi formatı Bakanlıkça
duyurulur.

Performans seviyeleri veya sınıfları
MADDE 29 – (1) Komisyon tarafından yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile

ilgili performansına ilişkin sınıflar oluşturulduğunda, bu Yönetmelik kapsamında belirlenecek
performans seviye veya sınıfları bu sınıflandırma sistemine uygun olur.

Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması
MADDE 30 – (1) Yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans de-

ğişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması Ek-5’te verilen sistemlere uygun olarak ya-
pılır.

(2) Bir yapı malzemesinin ya da malzeme ailelerinin tabi olacakları sistem veya sis-
temler veyahut bir temel karakteristiğe ilişkin sistem veya sistemler Komisyon tarafından ye-
niden belirlendiğinde ya da değiştirildiğinde, Bakanlık bunları duyurur ve uygulanmasını sağlar. 

(3) Belirlenen sistem veya sistemler uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde de belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Teknik Değerlendirme Kuruluşları

Teknik değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi, denetlenmesi ve değer-
lendirilmesi

MADDE 31 – (1) Bakanlık, Ek-4 Tablo 1’deki yapı malzemeleri alanında Teknik De-
ğerlendirme Kuruluşlarını görevlendirir. Bakanlık, kuruluşun isim ve adresini ve hangi yapı
malzemesi alanı veya alanları için görevlendirildiğini Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ül-
kelere bildirir.
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(2) Bakanlık, görevlendirdiği Teknik Değerlendirme Kuruluşlarını ve görevlendirildik-
leri yapı malzemesi alanlarını duyurur.

(3) Bakanlık, görevlendirdiği Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının, görevlendirildikleri
alanlardaki faaliyetlerini izler ve denetler, ayrıca Ek-4 Tablo 2’de belirtilen her bir şart için bu
kuruluşların yeterliliklerini değerlendirir. Bakanlık, Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının gö-
revlendirilmesi ile ilgili hususları duyurur. Bakanlık, Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının gö-
revlendirilmesi, faaliyetlerinin ve yeterliliklerinin denetlenmesi ile ilgili şartları ve bu şartlarda
meydana gelen değişiklikleri Komisyona bildirir.

(4) Bakanlık, Teknik Değerlendirme Kuruluşlarını değerlendirirken, Komisyonun bu
amaçla hazırlayıp yayımladığı kılavuz belgeleri kullanır.

Teknik değerlendirme kuruluşları için şartlar
MADDE 32 – (1) Teknik Değerlendirme Kuruluşu, görevlendirildiği yapı malzemesi

alanı veya alanlarındaki Avrupa Teknik Değerlendirmesine ilişkin değerlendirme işlemlerini
yürütür. Teknik Değerlendirme Kuruluşu, görevlendirme kapsamına uygun olarak Ek-4 Tablo 2’de
belirtilen gerekleri sağlar.

(2) Teknik Değerlendirme Kuruluşu, organizasyon şemasını ve karar alma mekaniz-
masında görev alanların isimlerini kamuya web sitesi aracılığıyla duyurur.

(3) Teknik Değerlendirme Kuruluşunun birinci fıkrada belirtilen gerekleri sağlayama-
dığının anlaşılması hâlinde, Bakanlık ilgili yapı malzemesi alanı için bu kuruluşun görevlen-
dirmesini iptal eder ve konu hakkında Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri bilgilendirir.

Teknik değerlendirme kuruluşlarının koordinasyonu
MADDE 33 – (1) Bakanlıkça görevlendirilen Teknik Değerlendirme Kuruluşları, Av-

rupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğine üye olur, toplantılarına katılım sağlar, üyelik
aidatları ve toplantı katılım giderlerinin karşılanması da dahil olmak üzere üyelik yükümlü-
lüklerini yerine getirir.

(2) Teknik Değerlendirme Kuruluşları Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Bir-
liğine gerekli finansal ve insan kaynağı katkısını sağlar.

ALTINCI BÖLÜM
Basitleştirilmiş Usuller

Uygun teknik belgelerin kullanımı
MADDE 34 – (1) İmalâtçı ürün tipini tespit ederken tip testi veya tip hesaplaması ye-

rine;
a) Kendisi tarafından piyasaya arz edilen yapı malzemesinin Komisyon kararında veya

uyumlaştırılmış teknik şartnamede belirtilen şartlara göre, bir veya birkaç temel karakteristiği
için test veya hesap yapmaksızın ya da ilave test veya hesap yapmaksızın belirli bir performans
seviyesini veya sınıfını sağladığının kabul edildiğini gösteren,

b) Bir uyumlaştırılmış standart kapsamında piyasaya arz ettiği yapı malzemesi, ürün
tipi aynı olmak koşuluyla, başka bir imalatçı tarafından aynı uyumlaştırılmış standart kapsa-
mında üretilmiş ve halihazırda test edilmiş ise, diğer imalatçının onayını aldıktan sonra, test
sonuçlarının doğruluğu, güvenilirliği ve değişmezliğini sağlama sorumluluğu diğer imalatçıda
olmak üzere diğer yapı malzemesinin test sonuçlarının tamamına veya bir kısmına karşılık ge-
len performansı gösteren,
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c) (b) bendine alternatif olarak bir uyumlaştırılmış teknik şartname kapsamında piya-
saya arz ettiği yapı malzemesi, temel karakteristiklerinden biri veya birkaçı tedarikçisi tarafın-
dan uyumlaştırılmış teknik şartnameye göre test edilmiş bir sistem veya bu sistemin bileşeni
ise, imalatçının sistemi veya bileşenleri, tedarikçinin talimatlarında belirttiği şekilde monte et-
mesi koşuluyla, diğer imalâtçının veya tedarikçinin onayını aldıktan sonra test sonuçlarının
doğruluğu, güvenilirliği ve değişmezliğini sağlama sorumluluğu diğer imalatçı veya tedarikçide
olmak üzere kendine tedarik edilen sistem veya bileşenlerin test sonuçlarının tamamına veya
bir kısmına karşılık gelen performansı gösteren,

uygun teknik belgeleri kullanabilir.
(2) Birinci fıkrada bahsedilen bir yapı malzemesi, Ek-5’te belirtilen performans değiş-

mezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden sistem 1+ veya 1’e tabi bir ürün
ailesine dâhil ise birinci fıkrada bahsedilen uygun teknik belgelendirmenin Ek-5’te belirtilen
şekilde ürün belgelendirme alanında onaylanmış bir kuruluşça doğrulanması zorunludur.

Çok küçük işletmelerce basitleştirilmiş usullerin kullanımı
MADDE 35 – (1) Bir uyumlaştırılmış standart kapsamında yapı malzemesi imal eden

çok küçük ölçekli işletmeler, ilgili uyumlaştırılmış standardın kapsamındaki metotlardan farklı
metotlar kullanarak Ek-5’teki sistem 3 ve sistem 4 için tip testlerine dayanarak ürün tipinin
tespitini değiştirebilir. Bu imalâtçılar, sistem 3’e dahil yapı malzemeleri için sistem 4’te öngö-
rülen şartlara uygun olarak da işlem yapabilir. İmalâtçı, bu tür basitleştirilmiş usulleri kullan-
dığında, uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen usuller ile uygulamış olduğu yöntemlerin bir-
birlerine denk olduğunu ve yapı malzemesinin ilgili gereklere uygunluğunu özel teknik belge-
lendirme ile gösterir.

Diğer basitleştirilmiş usuller
MADDE 36 – (1) Bir uyumlaştırılmış standart kapsamında olan ve münferit olarak

üretilmiş veya sipariş üzerine seri olmayan metotla özel olarak üretilmiş ve tanımlanmış tek
bir yapı işine monte edilecek yapı malzemeleri ile ilgili olarak, Ek-5’te belirtilen ilgili sistemin
performans değerlendirme kısmı, uygulanan usulün uyumlaştırılmış standartlarda ortaya konan
usullere denkliğini ve ürünün ilgili gerekleri sağladığını gösteren özel teknik belgelendirme
ile imalâtçı tarafından değiştirilebilir.

(2) Birinci fıkrada bahsedilen bir yapı malzemesi, Ek-5’te belirtilen performans değiş-
mezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden sistem 1+ veya 1’e tabi bir ürün
ailesine dâhil ise birinci fıkrada bahsedilen özel teknik belgelendirmenin Ek-5’te belirtilen şe-
kilde ürün belgelendirme alanında onaylanmış bir kuruluşça doğrulanması zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Bildirim Mercii ve Onaylanmış Kuruluşlar

Bildirim
MADDE 37 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğe göre görevlendirdiği onaylanmış kuru-

luşları Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.
Görevlendirmeden sorumlu mercii
MADDE 38 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak; onaylanmış ku-

ruluşların değerlendirilmesi için gerekli usulün belirlenmesi ve yürütülmesinden, uygun görülen
kuruluşların görevlendirilmesinden, görevlendirilen kuruluşların Komisyon’a bildiriminden,
onaylanmış kuruluşların 41 inci maddeye uygunlukları da dâhil olmak üzere denetiminden ve
konuyla ilgili düzenlemelerin yapılmasından sorumludur.
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Bakanlığın onaylanmış kuruluşları görevlendirmede takip edeceği usul ve esaslar
MADDE 39 – (1) Bakanlığın onaylanmış kuruluş görevlendirme, gözetim ve deneti-

mini gerçekleştirmekle sorumlu birimi bu faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen hususlara
uyar.

a) Onaylanmış kuruluşlar ile herhangi bir çıkar ilişkisine girmez.
b) Bağımsızlık ve tarafsızlığını koruyacak şekilde yapılanır ve çalışır.
c) Performansın değişmezliğinin doğrulanması ve değerlendirmesi sürecinde onaylan-

mış kuruluşların bildirimi ile ilgili her türlü karar değerlendirme işlemini sürdüren personelin
dışındaki yetkili kişilerce verilir.

ç) Onaylanmış kuruluşlarca yürütülen faaliyetleri veya ticarî veya rekabete dayalı da-
nışmanlık hizmetlerini teklif ve temin etmez.

d) Elde edilen bilginin gizliliğini sağlar.
e) Görevlerinin gereklerini yerine getirmek üzere bünyesinde yeterli sayıda personel

bulundurur.
Bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 40 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların değerlendirilmesi, bildirimi ve

denetlenmesine ilişkin ulusal yöntemleri ve bunlara ilişkin yapılan her türlü değişikliği Ko-
misyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gerekler
MADDE 41 – (1) Onaylanmış kuruluş, bildirim için aşağıdaki gereklilikleri sağlar.
a) Onaylanmış kuruluş ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulmak ve tüzel kişiliği

haiz olmak zorundadır.
b) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunacağı işletme veya de-

ğerlendireceği ürün ile herhangi bir bağı olmayan bağımsız ve üçüncü bir taraf niteliğinde olur.
Değerlendirmesini yaptığı yapı malzemelerinin tasarımı, imalatı, tedariki, montajı, kullanımı
veya bakımında yer alan işletmeleri temsil eden sanayi, ticaret ve meslek odası, birliği veya
derneği veya mesleki federasyona bağlı bir kuruluş, bağımsız olduğunu ve herhangi bir çıkar
çatışmasının bulunmadığını kanıtlamaları kaydıyla üçüncü taraf kuruluş olarak değerlendiri-
lebilir.

c) Onaylanmış kuruluş ve bu kuruluşun üst düzey yönetimi ve performans değişmezli-
ğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde üçüncü taraf görevlerini yerine getirmekle
sorumlu personeli;

1) Değerlendirilen yapı malzemelerini tasarlayan, imal eden, satın alan, tedarik eden,
monte eden, kullanan, bakım ve onarımını yapan veya sahibi olan kişilerden ve bunların yetkili
temsilcilerinden olamaz. Bu durum değerlendirmesi yapılmış yapı malzemelerinin şahsi amaçla
veya onaylanmış kuruluş faaliyetleri için kullanımını engellemez.

2) Değerlendirilen yapı malzemelerinin tasarımında, imalatında veya yapımında, pa-
zarlanmasında, monte edilmesinde, kullanımında veya bakımında doğrudan yer alamaz ve bu
faaliyetleri yürüten tarafların temsilcisi olamaz. Onaylanmış kuruluş, bildiriminin yapıldığı
faaliyetler ile ilgili karar verme bağımsızlığını ve mesleğin gereklerini layığıyla yerine getir-
mesini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz ve faaliyete iştirak edemez.
Bu durum özellikle müşavirlik hizmetleri için geçerlidir. Onaylanmış kuruluş, şube, temsilcilik
ve yüklenicilerinin yürüttüğü faaliyetlerin, kendi yapmış olduğu değerlendirme ve doğrulama
faaliyetlerinin gizliliğini, objektifliğini ve tarafsızlığını etkilemediğini garanti eder.
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ç) Onaylanmış kuruluş ve personeli, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi
ve doğrulanması sürecinde görevini, gerekli teknik ve mesleki yeterliliği ile yerine getirmeli
ve varmış olduğu hükümler veya yürüttüğü değerlendirme veya doğrulama faaliyetlerini etki-
leyebilecek olan ve özellikle bu faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin menfaatleri olan kişilerden
veya zümrelerden kaynaklı en başta malî olmak üzere her türlü baskı ve teşvikten bağımsızdır.

d) Onaylanmış kuruluşun, bildirim kapsamı ile ilgili olarak Ek-5’e göre görevlendiril-
diği performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde, bu görevleri
bizzat veya sorumluluk kendisinde olmak kaydı ile, kendi adına başka bir kuruluş yürütse bile,
onaylanmış kuruluş olarak tüm görevleri yerine getirme kapasitesine sahiptir. Her bir perfor-
mansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi ve yapı malzemelerinin her
tipi veya kategorisi, temel karakteristikler ve bildiriminin yapıldığı alanlardaki görevleri yü-
rütmek için onaylanmış kuruluşun;

1) Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde görevini
yerine getirmek üzere teknik bilgiye, yeterli düzeyde ve uygun kapsamda tecrübeye sahip ge-
rekli personele,

2) Yürütülen performans değerlendirmesine ilişkin yöntemleri açıklayan ve bunların
şeffaflığını ve tekrar uygulanabilirliğini garanti eden gerekli tarifnameye ve onaylanmış kuruluş
olarak yürüttüğü görevler ve diğer faaliyetleri arasındaki farkı ortaya koyan uygun yöntemlere
ve politikalara,

3) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz
konusu ürünün karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini ve vasfını dikkate alan faa-
liyetlerin gerçekleşmesi için gerekli yöntemlere,

4) Uygun biçimde bildirimi yapılmış olan faaliyetleri ile bağlantılı teknik ve idarî gö-
revleri yerine getirme olanağına ve her türlü ekipman veya hizmete erişim hakkına,

sahip olması gerekir.
e) Onaylanmış kuruluşun bildiriminin yapıldığı faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden so-

rumlu personelinin;
1) Onaylanmış kuruluşun bildirim kapsamı dâhilinde, performansın değişmezliğinin

değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecindeki onaylanmış kuruluş görevlerinin tümünü kap-
sayan teknik ve mesleki eğitimi almış,

2) Yürüttüğü değerlendirme ve doğrulama faaliyetleri ile ilgili gerekleri karşılayan ye-
terli bilgiye ve bu faaliyetleri yürütmek üzere gerekli uzmanlık vasıflarına sahip,

3) İlgili uyumlaştırılmış standartlar ile bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini kavrayabi-
lecek bilgiye sahip,

4) Yürüttüğü değerlendirme ve doğrulama faaliyetlerini gösteren sertifikaları, kayıtları
ve raporları düzenleyebilecek yeterlilikte,

olması gerekir.
f) Onaylanmış kuruluş, kendisinin, üst kademe yönetiminin ve değerlendirme görevini

yürüten personelinin tarafsızlığını garanti eder. Onaylanmış kuruluşun üst kademe yönetiminin
ve değerlendirme görevini yürüten personelinin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sayı-
sına veya değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.

g) Onaylanmış kuruluş yürüttüğü değerlendirme ve doğrulama faaliyetleri kapsamında
mesleki sorumluluk sigortasını yaptırır.
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ğ) Onaylanmış kuruluş personeli, yetkili idari merciler ile ilişkili olan işler haricinde,
Ek-5’e göre görevlerini yürütürken elde ettiği tüm bilgiler hakkında mesleki gizliliği sağlar.
Bu bilgiler ile ilgili hakları saklıdır.

h) Onaylanmış kuruluşlar, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve onaylanmış kuruluş-
ların koordinasyonu için 51 inci madde kapsamında oluşturulan grubun çalışmalarına katılır
veya değerlendirme faaliyetlerini yürüten personelinin bu faaliyetlerden haberdar olmasını sağ-
lar ve onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için oluşturulan grubun çalışmaları sonucunda
ortaya çıkan karar ve metinleri rehber belge olarak kabul eder.

Uygunluk karinesi
MADDE 42 – (1) Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde referans numarası yayımlanmış

ilgili uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların kısımlarında ortaya konan kriterler 41 inci
maddede ortaya konan gerekleri kapsıyorsa ve onaylanmış kuruluş da bu kriterlere uygun ol-
duğunu kanıtlayabiliyorsa, bu durumda onaylanmış kuruluşun 41 inci maddedeki gerekleri
sağladığı kabul edilir.

Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri
MADDE 43 – (1) Onaylanmış kuruluş, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi

ve doğrulanması sürecinde yürüttüğü belirli görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube
veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde bunların 41 inci maddede belirtilen gerekleri
karşıladığını garanti eder ve bu durumu Bakanlığa bildirir.

(2) Onaylanmış kuruluş, yüklenici, şube veya temsilcilikleri tarafından yürütülen gö-
revlerin her türlü sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.

(3) Faaliyetler, ancak müşteri ile mutabakata varılması halinde bir yüklenici, şube veya
temsilcilik tarafından yürütülebilir.

(4) Onaylanmış kuruluş, her bir yüklenici, şube veya temsilciliğinin niteliklerinin de-
ğerlendirilmesi ile ilgili belgeleri ve bahsi geçen tarafların Ek-5’e göre yürüttüğü görevlere
ilişkin belgeleri gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder.

Onaylanmış kuruluş bünyesindeki test laboratuvarları dışındaki tesislerin kullanılması
MADDE 44 – (1) İmalâtçının talebi üzerine teknik, ekonomik ve lojistik açıdan geçerli

sebepler de var ise, onaylanmış kuruluşlar performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve
doğrulanması sistemlerinden sistem 1+, 1 ve 3 için Ek-5’te bahsedilen testleri yapmaya veya
kendi denetimi altında, üretimin yapıldığı fabrikada imalâtçının laboratuvarındaki ekipmanı
kullanarak veya imalâtçının muvafakati ile başka bir test laboratuvarında o laboratuvarın ekip-
manını kullanarak yaptırmaya karar verebilir. Bu tür testleri yürütecek onaylanmış kuruluşlar,
kendi akredite test laboratuvarları dışında başka bir laboratuvarda çalışmak için ayrıca yetki-
lendirilir.

(2) Onaylanmış kuruluş, birinci fıkrada belirtilen testler yapılmadan önce, test metot-
larına ilişkin gereklerin karşılandığını teyit eder. Aynı zamanda test ekipmanının gerekli kalib-
rasyon sistemine sahip olmasından, ölçümlerin izlenebilirliğinin temin edilmesinden ve test
sonuçlarının doğru ve güvenilir olmasından da sorumludur.

Bildirim başvurusu
MADDE 45 – (1) Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması

sürecini yürütmek üzere onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek isteyen Türkiye’deki yer-
leşik kuruluş, bildirim için Bakanlığa başvuruda bulunur.
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(2) Başvuruyla birlikte kuruluşun 41 inci maddede ortaya konulan gerekleri karşıladı-
ğını gösteren belgeler, yürütülen faaliyetlerin tanımı, kuruluşun yetkili olmayı talep ettiği de-
ğerlendirme ve doğrulama yöntemleri ve 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuru-
luşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde düzenlenen akreditasyon
belgesi veya bunun yerine geçerli gerekçelerin varlığı hâlinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin
ikinci fıkrasında belirtilen kanıt ve belgeler Bakanlığa teslim edilir.

Bildirim usulü ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası
MADDE 46 – (1) Bakanlık, sadece 41 inci maddede sayılan vasıfları haiz kuruluşların

bildirimini Komisyona yapar.
(2) Bildirim, yürütülecek faaliyetlerin her türlü detayını, ilgili uyumlaştırılmış teknik

şartname referansını ve Ek-5’te ortaya konan sistem ile ilgili olarak kuruluşun yetkili olduğu
temel karakteristikleri ihtiva eder. Ancak, Ek-5’in 3 üncü maddesinde belirtilen durumlarda,
uyumlaştırılmış teknik şartname referansına gerek yoktur.

(3) Kuruluş, bildiriminin yapılması ve bildirim tarihi itibarıyla 2 hafta içinde Komisyon
veya Avrupa Birliğine üye ülkelerden itiraz gelmemesi durumunda Komisyon tarafından kimlik
numarasının verilmesini müteakip, Bakanlıkça görevlendirildiklerine dair bir tebliğin yayım-
lanması üzerine faaliyetlerine başlayabilir. Sadece bu kuruluşlar, bu Yönetmeliğin ve 3 üncü
maddesinde belirtilen 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğünün amaçları çerçevesinde
faaliyet gösterebilen onaylanmış kuruluşlar olarak addedilir. Onaylanmış kuruluş birden fazla
mevzuat kapsamında bildirilse dahi kuruluş tek bir kimlik numarası alır.

(4) Bildirim ile ilgili olarak sonradan meydana gelecek her türlü değişiklik Bakanlıkça
Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.

Bildirimde yapılan değişiklikler
MADDE 47 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun 41 inci maddede belirtilen gerekleri

karşılayamadığını veya yükümlülüklerini yerine getiremediğini belirlemiş veya bu konuda bil-
gilendirilmiş ise, bahsi geçen gerekleri karşılamak veya yükümlülüklerini yerine getirmekteki
yetersizliğin önemi ile orantılı olarak, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış
Kuruluşlar Yönetmeliğine göre bildirimi sınırlandırır, askıya alır veya iptal eder. Bakanlık,
konu hakkında Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri bilgilendirir.

(2) Onaylanmış kuruluşun bildiriminin iptali, sınırlandırılması, askıya alınması veya
durdurulması hâlinde veya kuruluş kendi isteğiyle faaliyetlerine son verdiğinde Bakanlık, bu
kuruluşa ait dosyalara ilişkin işlemlerin, başka bir onaylanmış kuruluş tarafından yürütülmesi
veya bu dosyaların gerektiğinde bildirim ve piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçeve-
sinde kullanılmak üzere muhafaza edilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğinin incelenmesi
MADDE 48 – (1) Bakanlık, görevlendirdiği onaylanmış kuruluşların gerekli koşulları

karşılamaya devam edip etmediğini, sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini ve faaliyet-
lerini bu Yönetmeliğe uygun sürdürüp sürdürmediğini izler ve denetler.

(2) Bakanlık, talep edildiğinde, görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluşun bildirimine
esas olan veya yeterliliğinin idamesine ilişkin tüm bilgileri, Komisyona iletir.

(3) Bakanlık, inceleme sürecinde elde edilen önemli bilgilerin gizlilik içerisinde işleme
konulmasını temin eder.
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(4) Komisyon veya Avrupa Birliği üye ülkelerinden birinin Bakanlığın görevlendirdiği
bir onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini
talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü
maddesinde belirtilen usul takip edilir. Bakanlık, gerekli bilgi ve belgeleri Ekonomi Bakanlı-
ğı’na iletir, ilgili taraflarla gerekli işbirliğini tesis eder ve gerekli tedbirleri alır.

Onaylanmış kuruluşların uygulamaya ilişkin yükümlülükleri
MADDE 49 – (1) Onaylanmış kuruluşlar faaliyetlerini, Ek-5’te belirtilen performansın

değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerine uygun olarak yürütür.
(2) Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması süreci, imalâtçı

tarafından şeffaflık içerisinde ve iktisadi işletmeler için gereksiz ek yük yaratmayacak şekilde
mevzuata uygun olarak yürütülür. Onaylanmış kuruluş faaliyetlerini, taahhüt ettiği işin büyük-
lüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon yapısını, söz konusu ürün teknolojisinin kar-
maşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmi ve özelliği ile bu Yönetmeliğe göre ürün için
gerekli görülen zorluk derecesini ve inşaat işlerinde istenen bütün temel gereklerin yerine ge-
tirilmesinde ürünün oynadığı rolü dikkate alarak yürütür.

(3) Onaylanmış kuruluş, üretim tesisinin ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç de-
netimi sürecinde, imalâtçının ürünün performansının değişmezliğini sağlamadığını tespit eder-
se, imalâtçıdan gerekli düzeltici tedbiri almasını ister ve düzeltici tedbir alınıncaya kadar ima-
lâtçıya belge düzenlemez.

(4) Onaylanmış kuruluş, bir yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin doğ-
rulanması amaçlı denetimi sırasında malzemenin tip ürün ile aynı performansı sağlamadığını
tespit ederse, imalâtçıdan gerekli her türlü düzeltici tedbiri almasını ister ve gereken hallerde
ürüne ilişkin belgeyi askıya alır veya iptal eder.

(5) Düzeltici tedbirler alınmadığı veya alınan tedbirler istenen etkiyi göstermediği tak-
dirde, onaylanmış kuruluş, duruma göre her türlü belgeyi kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.

Onaylanmış kuruluşların bilgilendirmeye ilişkin mükellefiyetleri
MADDE 50 – (1) Onaylanmış kuruluşlar;
a) Reddedilen, kısıtlanan, askıya alınan veya iptal edilen belgeler hakkında,
b) Bildirimin kapsamına veya şartlarına etki eden her türlü durum hakkında,
c) Yürütülmekte olan performansın değişmezliğini değerlendirme ve doğrulama faali-

yetlerine ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde istenen bilgi talebi hakkında,
ç) Talep edildiğinde, sınır ötesi faaliyetlerini ve yüklenicilerin faaliyetlerini de içeren

her türlü faaliyetleri ve bildirimleri kapsamında yürütülen performansın değişmezliğinin de-
ğerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerine göre sürdürülen onaylanmış kuruluş görevleri
hakkında,

Bakanlığı bilgilendirir.
(2) Onaylanmış Kuruluşlar, kendileriyle aynı uyumlaştırılmış teknik şartname kapsa-

mındaki ürünler için ve benzer performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulan-
ması sistemleri için görevlendirilmiş diğer kuruluşlara, olumsuz sonuçlanan ve istendiği tak-
dirde olumlu sonuçlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faa-
liyetlerine ilişkin bilgi verirler.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça görevlendirilmiş ve onay-

lanmış kuruluşlar, kendi aralarında gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere bir ya-
pılanma oluşturabilirler. Onaylanmış kuruluşlar; Komisyonca oluşturulmuş onaylanmış kuru-
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luşlar grubunun çalışmalarına doğrudan veya yetkili bir temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlar
ve bu katılım ile ilgili tüm giderleri karşılar. Bu kapsamda yapılan çalışma ve faaliyetlere ilişkin
olarak Bakanlığı bilgilendirir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Yetkili kuruluş
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetle-

rinin yürütülmesinde yetkili kuruluş Bakanlıktır. Bakanlık bu denetim faaliyetini ve idari yap-
tırımları taşra teşkilatı olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri eliyle gerçekleştirir. Bakanlık
merkez teşkilatının piyasa gözetimi, denetimi ve yaptırım yetkisi saklıdır.

Risk taşıyan yapı malzemeleri ile ilgili işlemler
MADDE 53 – (1) Bakanlık 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlan-

ması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 11 inci maddesi uyarınca harekete geçtiği takdirde veya
bir uyumlaştırılmış standart kapsamında olan veya hakkında Avrupa Teknik Değerlendirmesi
oluşturulmuş bir yapı malzemesinin beyan edilen performansı sağlayamadığı ve bu Yönetmelik
kapsamındaki yapı işleri için temel gerekleri karşılamasında risk oluşturduğunda, Bakanlık,
söz konusu ürüne ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirtilen gerekleri kapsayan bir değerlendir-
mede bulunur. İlgili iktisadi işletmeler, Bakanlık ile gerektiği şekilde işbirliği yapar. Bakanlık,
yapılan inceleme sonucunda yapı malzemesinin bu Yönetmelikte belirtilen gerekleri yerine ge-
tirmediğine karar verir ise, derhal ilgili iktisadi işletmeden verilen süre içerisinde malzemenin,
ilgili gerekler ve özellikle beyan edilen performans ile uyumlu hale getirilmesini, gereken tüm
düzeltici tedbirlerin alınmasını veya riskin türüne göre ürünün geri çekilmesini veyahut piya-
sadan toplatılmasını ister. Bu tedbirlerin alınması, mevzuata aykırılığın giderilmesi, Bakanlıkça
süre verilmiş olması veya belgelendirme için ilgili kuruluşlara başvuruda bulunulmuş olması
4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez. Bakanlık, varsa
ilgili onaylanmış kuruluşu konuya ilişkin olarak bilgilendirir.

(2) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını değerlendirdiğinde Ko-
misyonu ve Avrupa Birliğine üye ülkeleri değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmelerden al-
masını istediği tedbirler hakkında bilgilendirir.

(3) İktisadi işletme, piyasada bulundurduğu bahse konu tüm yapı malzemelerine ilişkin
her türlü düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(4) İlgili iktisadi işletme, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde gereken düzeltici ted-
birleri almadığı takdirde Bakanlık, yapı malzemesinin ülke içerisinde piyasada bulundurulma-
sının yasaklanması veya sınırlanması veya yapı malzemesinin piyasadan toplatılması veya geri
çekilmesi için her türlü tedbiri alır. Bu işlemler sebebiyle yapılan masraf ilgili iktisadi işletmece
tazmin edilir. Bakanlık Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri söz konusu tedbirler hak-
kında derhal bilgilendirir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgilendirme, var olan bütün detayları, özellikle uy-
gunsuz yapı malzemesinin tanımlanması için gerekli olan verileri, yapı malzemesinin menşei,
iddia edilen uygunsuzluğun mahiyetini ve ilgili riski, ülkede alınan tedbirin süresi ve niteliği
yanında ilgili iktisadi işletmece öne sürülen savunmaları da içerir. Bakanlık özellikle, uygun-
suzluğun;

a) Malzemenin beyan edilen performansı veya bu Yönetmelikte belirtilen yapı işleri
için temel gerekleri karşılayamamasına,
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b) Uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde veya özel teknik belgelendirmedeki eksiklik-
lere,

bağlı olup olmadığını belirtir.
(6) Bakanlık, Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından

iletilen bilgiye istinaden, ilgili yapı malzemesinin uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul
ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca, bildirilen tedbire itiraz edi-
yorsa itirazlarını, Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

(7) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgilerin ulaşmasından itibaren on beş iş günü içerisinde
Komisyon veya bir Avrupa Birliği üyesi ülkeden, ilgili yapı malzemesi hakkında alınan tedbire
dair hiçbir itiraz ulaşmazsa bu tedbir geçerli sayılır.

(8) Bakanlık, herhangi bir gecikme olmadan ilgili yapı malzemesine dair ürünün piya-
sadan çekilmesi gibi uygun kısıtlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.

Korunma usulü
MADDE 54 – (1) 53 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen işlemler

sonrasında Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir tedbire karşı herhangi bir itiraz olursa ve
Komisyon tarafından söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayandığına hükmedilirse, Ba-
kanlık uygunsuz ürünün piyasadan çekilmesi için gerekli tedbirleri alır ve Komisyonu konuyla
ilgili bilgilendirir. Komisyon tarafından söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına
hükmedilirse, Bakanlık tedbiri yürürlükten kaldırır.

Yönetmeliğe uygun olduğu halde sağlık ve güvenlik açısından riskli yapı malzemeleri
MADDE 55 – (1) 53 üncü maddenin birinci fıkrasına uygun olarak değerlendirme ya-

pıldığında, bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen, yapı malzemesinin insan sağlığı ve gü-
venliği veya kamu yararını koruma açısından yapı işleri için temel gerekleri yerine getirmesinde
bir risk arz ettiği tespit edilirse; Bakanlık, ürün piyasaya arz edilmiş ise, riskin türüne göre,
ürünün geri çekilmesi veya ürünün makul bir süre içerisinde piyasadan toplatılması şeklinde
olmak üzere, ürünün artık risk taşımaması için uygun olan tüm tedbirlerin ilgili iktisadi işletme
tarafından alınmasını sağlar.

(2) İktisadi işletme, piyasada bulundurduğu bahse konu tüm yapı malzemelerine ilişkin
her türlü düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(3) Bakanlık, bu tedbirler konusunda Komisyonu ve diğer Avrupa Birliği üye ülkelerini
en kısa zamanda bilgilendirir. Söz konusu bilgilendirme, mevcut bütün detayları, özellikle ilgili
yapı malzemesinin tanımlanması için gerekli olan verileri, malzemenin menşei ve tedarik zin-
cirini, taşıdığı riski ve ayrıca ülkede alınan tedbirin süresini ve niteliğini içerir.

(4) Komisyon, ilgili iktisadi işletme ve Avrupa Birliği üye ülkeleri ile derhal istişarede
bulunarak alınan ulusal tedbire ilişkin değerlendirmesini yapar ve değerlendirme sonucuna is-
tinaden alınan tedbirin haklı bir gerekçeye dayanıp dayanmadığına dair kararını verir veya ge-
rekirse uygun tedbirleri önerir.

Resmi olarak tespit edilen uygunsuzluk
MADDE 56 – (1) 53 üncü maddede belirtilen hususlar saklı kalmak şartı ile Bakanlık;
a) CE işaretlemesinin 10 uncu ve 11 inci maddelerin ihlal edilerek konulması,
b) 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca, CE işaretlemesinin gerektiği halde ilişti-

rilmemesi,
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c) 7 nci maddede belirtilen durumlar hariç, gerektiği halde, 6 ncı madde uyarınca, per-
formans beyanının hazırlanmaması,

ç) Performans beyanının 6 ncı, 8 inci ve 9 uncu maddelere uygun şekilde hazırlanma-
ması,

d) Teknik dosyanın tamamlanmamış olması veya hiç bulunmaması,
hallerinden birinin tespitinde, ilgili iktisadi işletmeden uygunsuzluğun giderilmesini ister.
(2) Bakanlık, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi

halinde, yapı malzemesinin ülke içerisinde piyasada bulunmasının kısıtlanması veya yasak-
lanması için her türlü tedbiri alır veya piyasadan toplatılmasını veya geri çekilmesini temin
eder.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yapı Daimi Komitesi
MADDE 57 – (1) Bakanlık, Avrupa Komisyonunun 305/2011/EU sayılı Yapı Malze-

meleri Tüzüğü çerçevesinde oluşturulan Yapı Daimi Komitesi toplantılarına katılır. Bakanlık,
Yapı Daimi Komitesine katılan temsilcilerinin görevlerini, özellikle CE işaretinin edinilmesine
ilişkin hususlarla ilgili çıkar çatışmasını engelleyecek şekilde yürütmesini sağlar.

Komisyon ile irtibat
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde Bakanlık ile Komisyon ve Avrupa Birliği

üyesi ülkeler arasındaki her türlü bildirim ve irtibat Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile sağlanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 59 – (1) 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı

Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/7/2013 tarihinden önce Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

(89/106/EEC)’ne veya Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC)’ne uygun olarak piyasaya arz
edilmiş yapı malzemeleri bu Yönetmeliğe uygun kabul edilir.

(2) İmalâtçılar, 1/7/2013 tarihinden önce Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’ne
veya Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC)’ne uygun biçimde düzenlenen uygunluk belgesi
veya uygunluk beyanını esas alarak performans beyanı düzenleyebilir.

(3) 1/7/2013 tarihinden önce Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’ne veya
Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC)’ne uygun biçimde yayımlanmış bulunan Avrupa Tek-
nik Onayı Ortak Esasları, Avrupa Değerlendirme Esası olarak kullanılabilir.

(4) İmalâtçılar ve ithalâtçılar 1/7/2013 tarihinden önce Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(89/106/EEC) veya Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC) çerçevesinde hazırlanan Avrupa
Teknik Onaylarını, onayların geçerlilik süresi boyunca Avrupa Teknik Değerlendirmesi olarak
kullanabilirler.

Yürürlük
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik 1/7/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ya-

yımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/4/2006 tarihli ve 26141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üni-

versitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fık-

rasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğrenciler, ilgili birim yönetim kurulunun izniyle, Dicle Üniversitesi yaz öğreti-

minde açılmayan dersleri içerikleri ve kredilerinin aynı veya daha fazla olması kaydıyla öğre-

nimi boyunca mezuniyeti için almakla yükümlü olduğu ulusal veya AKTS kredisi toplamının

en fazla %20’sine kadar yaz öğretimine yer veren diğer üniversitelerden alabilirler. Başka bir

yükseköğretim kurumu yaz öğretiminde bir dersin alınabilmesi için öğrencinin başvurmuş ol-

masına rağmen o dersin Dicle Üniversitesi yaz öğretimi döneminde açılmamış olması ve o der-

sin, dönemi içerisinde Dicle Üniversitesinde alınmış olup başarılmamış olması ya da haftalık

azami ders saati limitinden dolayı döneminde alınamamış olması gerekir. Öğrencinin, başka

üniversiteden alınacak dersin içerik, dil, kredi ve saati ile yaz okulu akademik takvimini içeren

onaylı belgeyi, önceden kendi fakültesine/yüksekokuluna vermesi gerekir. Bunun ilgili birim

yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde başka üniversiteden ders alınabilir. Diğer

üniversitelerden alınan derslerin ve notların öğrenci transkriptlerine işlenmesi, ilgili kurulca

onaylandıktan sonra 8/8/2005 tarihli ve 25900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üni-

versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Dicle Üniversitesinde yaz öğretimi açılması halinde diğer üniversitelerin öğrencileri de kayıtlı

bulundukları yükseköğretim kurumunun izni ile Dicle Üniversitesinde açılan yaz öğretimi ders-

lerine kayıt yaptırabilirler.

c) Diğer üniversitelerin yaz öğretiminde alınacak notların, en geç Dicle Üniversitesi

güz yarıyılı kayıt yenileme tarihi bitimine kadar Dicle Üniversitesi ilgili birimine ulaştırılması

gerekir.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/4/2006 26141

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 22/6/2006 26206
2- 19/6/2008 26911
3- 2/7/2008 26924
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İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin disiplin işleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütü-
lür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(5) Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı ör-
neği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına
dayanılarak işlem yapılır. Ancak, ilgili kurumların internet sayfalarından sorgulama yapılama-
ması durumunda adaydan gerekli belgeler istenir. Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş
belge kullanan veya Üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı,
kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden
ayrılmışsa kendisine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu
öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı,  sekizinci
ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim
planının öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, danışmanın teklifi, varsa bölüm
başkanının önerisi ve ilgili birim yönetim kurullarının kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi
bir öğretim planında yer alan dersi/dersleri de alabilir. Bu kapsamda;

a) Alınan her türlü ders (zorunlu/seçmeli) öğrencinin kendi öğretim gördüğü programda
seçmeli ders olarak değerlendirilir.

b) Alınan dersten/derslerden başarısız olunması durumunda ilgili ders/dersler tekrar
edilir veya değiştirilir.

c) Alınan ders/dersler kredi yükü, ANO ve AGNO hesabına katılır.
ç) Öğrencinin öğrenimi boyunca alabilecek olduğu ders/derslerin AKTS kredileri top-

lamı öğrencinin öğrenim gördüğü program için bu Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddelerinde
belirtilen mezuniyet için gerekli AKTS kredisinin %10’unu geçemez.”

“(5) Öğrenciler beden eğitimi ve güzel sanatlar derslerinden birini seçerler. Bu dersler,
bir yarıyılda haftada iki saat veya iki yarıyılda haftada bir saat olarak okutulur. Bu derslere iliş-
kin değerlendirme sonucu, başarılı olunması durumunda not durum belgesinde (transktript)
(G) harf notu olarak belirtilir.”

“(6) Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği azami kredi toplamı, yarıyıl uygulamasında
bir yarıyılda, yıl esası uygulamasında ise bir yılda tanımlanmış zorunlu ve seçmeli derslerin
toplam kredi yükünün %50 fazlasını geçemez. Kredi üst sınırı hesaplanırken, buçuklu sayılar
üst tam sayıya tamamlanır. Yandal ve çift anadal öğrencilerinin kredi üst sınırı ilgili birimin
yönetim kurulu tarafından belirlenir.”
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“(8) Öğrenciler belirlenmiş seçmeli ders grupları içerisinden daha önce seçtikleri bir

dersi değiştirerek yerine; yarıyıl esası uygulamasında ilgili yarıyılda, yıl esası uygulamasında

ise ilgili yılda aynı seçmeli ders grubu içerisinde önerilen eş kredi yüküne sahip başka bir seç-

meli dersi alabilirler. Bu durumda yeni dersten alınan not, önceki notuna bakılmadan AGNO

hesaplamasında not durum belgesine (transktript) yansıtılır.”

“(10) Bir dersin toplam kredisi, o dersin haftalık teorik ders saati ile varsa uygulama

ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Yıllık derslerde bir dersin toplam kre-

disi bu kuralın iki katı olarak hesaplanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başarı notu; tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi et-

kinlikler ile yarıyıl/yıl sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba ka-

tılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğren-

cilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Bi-

rimlerde hangi değerlendirme sisteminin kullanılacağına, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce

ilgili birim kurulu karar verir.”

“(7) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme siste-

mindeki not aralıkları aşağıda verilmiştir:

Mutlak 

Harf Değerlendirme

Başarı Notu AKTS Sistemindeki Not

Notu Karşılığı Notu Anlamı Aralıkları

4.00 AA A Mükemmel 88 - 100

3.50 BA B Çok İyi 80 - 87

3.00 BB C İyi 73 - 79

2.50 CB D Orta 66 - 72

2.00 CC E Yeterli 60 - 65

1.50 DC - Koşullu Başarılı 55 - 59

1.00 DD - Koşullu Başarılı 50 - 54

0.00 FF FX Başarısız 0 - 49

0.00 FD F Devamsız Başarısız 0

- G - Geçer (Derecelendirme dışı)

- M - Muaf (Derecelendirme dışı)

a) Farklı ülkelerden değişim programları kapsamında başarılı olunan ders/derslerden

muaf (M) olunur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Başarı notları (G) ile takdir edilen beden eğitimi, güzel sanatlar ve benzeri dersler

ile muaf (M) olunan dersler, not ortalamaları hesabına katılmaz.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) AGNO’su yarıyıl esası uygulamasında birbirini takip eden iki yarıyıl, yıl esası uy-

gulamasında ise birbirini takip eden iki yıl 1.80’in altında kalan öğrenciler başarısız duruma

düşerler. Bu alt sınır ilgili birim kurulu kararıyla yükseltilebilir. Başarısız öğrenciler yeni zo-

runlu ders alamaz, ancak bir üst dönemden seçmeli ders alabilirler. Daha önce başarısız ya da

koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan (FF) ve (FD)

harf notu aldıkları dersleri zorunlu olarak, (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri isterlerse

tekrarlarlar. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan

AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transktript) yansır.”

“(3) AGNO’su 1.80’in üstünde olan öğrenciler; bir üst dönemden ders alırken yarıyıl

esası uygulamasında alt yarıyıllardan, yıl esası uygulamasında ise alt yıllardan başarısız ol-

dukları (FF) ve (FD) harf notu aldığı zorunlu dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca yarıyıl

esası uygulamasında alt yarıyıllardan, yıl esası uygulamasında ise alt yıllardan koşullu başarılı

(DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir.  Bu durumda tekrarlanan dersten alınan

son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkt-

ript) yansır.”

“(6) Yarıyıl esası uygulamasında en az iki yarıyıl, yıl esası uygulamasında ise en az iki

yılsonunda AGNO’su 3.50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri sınıfın derslerinin yanında ön

şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan bir üst sınıf ders/derslerini de alabilir. Bunun için öğrencinin

gelmiş olduğu sınıfa kadar olan bütün derslerini almış ve başarısız dersi olmaması gerekir. Üst-

ten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin

altıncı fıkrası uyarınca belirlenmiş olan kredi miktarından fazla olamaz. Bu kapsamda üst sı-

nıftan hangi derslerin alınabileceği ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile

üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Tek ders sınavı: Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olması için tek dersten

başarısız durumda olan öğrenciler için dersin yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın

bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde yapılan sınavdır. Daha

önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez.”

“(3) Sınavlar, Üniversite bina ve tesislerinde yapılır. Ancak, dersin durum ve ihtiyacına

göre ilgili birim yönetim kurulu kararı ile sınavlar, Üniversite bina ve tesisleri dışında da ya-

pılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde

başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler o ders için açılacak

bütünleme sınavına girebilir. Bu öğrencilerin o yarıyıl/yıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları

aynen geçerli kabul edilir. Bu durumda dersten alınan son başarı notu, bitirme sınavına ait ön-

ceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansır.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Üniversiteden mezun olanlara, mezuniyet derecesini, AGNO’sunu, devam ettikleri
bölüm veya program ile aldıkları ders, proje, laboratuvar ve bitirme projesini, başarı notlarıyla
birlikte gösteren bir not durum belgesi (transkript) verilir.”

“(4) Mezuniyet tarihi öğrencinin başarılı olduğu son sınava girdiği tarih, staj zorunlu-
luğu olan programlarda stajın bittiği tarihtir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Mezuniyet tarihi öğrencinin başarılı olduğu son sınava girdiği tarih, staj zorunlu-

luğu olan programlarda stajın bittiği tarihtir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında; öğrencinin aldığı ve

başarılı olduğu derslere ait sınav notları aynen kabul edilerek; kredileri de gösterilmek suretiyle
bu derslerin orijinal isimleri ile birlikte öğrencinin not durum (transkript) belgesine işlenir.”

“(4) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye
gelen öğrencilerin işlemleri; ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili birim kurulu
kararı ile yürütülür. Öğrencilere, seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir not durum
(transkript) belgesi verilir. Başarılı olunan derslerin toplam kredisinin 30 AKTS’den az olması
durumunda başarısız ders veya eksik olan kredi yerine öğrenci kendi bölümünde almadığı ders-
ler arasından, danışmanının uygun göreceği ve varsa bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili
birim yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren kayıt olan
öğrenciler için bütün hesaplamalar AKTS kredisi üzerinden yapılır.

(2) 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı ve öncesinde kayıt olan öğrencilerin ANO ve
AGNO hesaplaması kredi yükü üzerinden yapılır.

(3) 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılından önce Üniversiteye kayıt olan öğrenciler için;
AGNO’su yeterli düzeyde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen tüm çalışmaların tamam-
lanmış olması halinde bu Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddelerinde belirtilen mezuniyet için
gerekli AKTS kredileri aranmaz.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/9/2010 27706

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 27/8/2011 28038
2- 11/9/2011 28051
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

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

Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet-

meliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (gg) bendi eklenmiş ve mevcut (gg)

bendi teselsül ettirilmiştir.

“gg) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4)Yabancı uyruklu öğrenciler başvurularını Senato tarafından belirlenen esaslara göre

yapar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(3) Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresi içerisinde, haftalık bir saatlik teorik ders, iki

saatlik uygulama veya laboratuvar, AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinlik-

lerinin kredilendirilmesi olarak değerlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzmanlık alan dersleri yüksek lisans ve doktora öğrencileri için danışmanları ta-

rafından açılan derslerdir. Danışman; danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin öğrenimleri

süresince tüm diğer akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir.

Danışman, yüksek lisans öğrencileri için yüksek lisans uzmanlık alan dersi ve doktora öğren-

cileri için de doktora uzmanlık alan dersi olmak üzere iki ayrı uzmanlık alan dersi açar. İkinci

danışmanın olduğu durumlarda, uzmanlık alan dersi, birinci danışman tarafından açılır. Bir da-

nışman farklı enstitülerde danışmanlık yapıyor olsa dahi öğrenci ve program sayısına bakıl-

maksızın en fazla 8 teorik saat olarak uzmanlık alan dersi açabilir.

(2) Uzmanlık alan dersleri, danışmanın atandığı tarihte başlar ve EYK’nın öğrencinin

mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam

eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul

tarafından eşdeğerliği kabul edilen KPDS, TOEFL, IELTS sınavlarından birine girmiş olması

gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınavı zorunlu değildir; ancak ilgili

EABDAK önerisi EK’nın onayı ile bazı programlarda yabancı dil koşulu da aranabilir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yüksek lisans diploması ile başvuranlardan ALES’ten 55 sayısal puan, lisans dip-

loması ile başvuranlardan ALES’ten sayısal puan türlerinde en az 80 standart puan almış ol-

maları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT sınavlarından eşdeğer

puan alması gerekir.

c) Doktora programına başvuranların YDS ya da ÜDS’den en az 55 puan veya Üniver-

sitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen KPDS, TOEFL, IELTS sınavlarından

birinden en az 55 veya eşdeğer puan alması zorunludur.  Yabancı uyruklu öğrenciler için ana

dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan

veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zo-

runludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda

Senato yetkilidir.

ç) Yabancı uyruklu öğrencilerin doktora programlarına kabullerine ilişkin esaslar, Se-

nato tarafından belirlenir ve EYK’ca uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans ve doktora başvurularını değerlendirmek ve mülakat yapmak üzere,

EABDAK’ca önerilen altı öğretim üyesi arasından, en az üç asil ve iki yedekten oluşan sınav

jürileri EYK kararı ile belirlenir. Jüri bu Yönetmelik hükümlerinde yer alan değerlendirme kri-

terlerini göz önüne alarak adaylar arasında sıralamaları oluşturur, kontenjana göre hangi aday-

ların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bildirir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler yaz dönemi, özel öğrencilik ve daha önce lisansüstü programlarda al-

dıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden düşülmesi koşul-

ları danışman veya yetkili öğretim üyesinin görüşü, ilgili EABDAK’ın önerisi üzerine EYK

tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin aldıkları krediler, izledikleri programın gerektirdiği toplam

kredinin yarısını geçmemek koşulu ile danışman ve EABD başkanının önerisi ve EYK’nın

onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dokuzuncu

ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından ibarettir. Öğrencinin

yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuvar

ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir.”

“(2) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-

uygulamalı veya proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl

sonu sınav puanının % 60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Başarı notunun hesaplanmasında,
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kesirli sayı en yakın tam sayıya tamamlanır. Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun

100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 (CC), doktora için en az 75 (CB), 4.00’lük

sisteme göre yüksek lisansta en az 2.00, doktora için en az 2,50 olması gerekir.

“(3) Ara sınavlara bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen mazeretleri nedeniyle

katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı açılması ve tarihinin belirlen-

mesi ilgili EABD başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Ara sınavlar

dışında final Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarının mazeret sınavları yapılmaz. Sınavların

değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi kullanılır:

Puan Harf Notu Katsayılar

90-100 AA 4.00

85-89 BA 3.50

80-84 BB 3.00

75-79 CB 2.50

70-74 CC 2.00

65-69 DC 1.50

60-64 DD 1.00

50-59 FD 0.50

0-49 FF 0.00   ”

“(9) Bir lisansüstü dersin kredisi öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen

AKTS kredisi olup EYK tarafından belirlenecek çizelgeye göre notlandırma yapılır.”

“(10) Anabilim dalı başkanları, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuç-

larını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden on iş günü içinde

Enstitü Müdürlüğüne gönderir. Sınav sonuç belgeleri ve değerlendirme belgeleri (sınav evrak-

ları) Enstitü Müdürlüğü tarafından beş yıl süre ile saklanır ve beş yılın sonunda bir tutanakla

imha edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler ve derslerden sorumlu öğretim üyeleri, sınav sonuçlarının otomasyon sistemine

son giriş tarihinden itibaren beş iş günü içinde enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak

sınav kâğıtlarının ve başarı notunun maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilir-

ler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştır-

ma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağ-

lamaktır. Tezin, Enstitünün belirlediği tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması, tezin veya

tez konusunda tam metin özgün bir makalenin ulusal ve /veya uluslararası indekslere giren bi-

limsel dergilerde yayımlanması amaçlanmaktadır.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programının tamamlanma süresi azami üç yıl

(altı yarıyıl) dır. Öğrenciler bir seminer ve derslerden oluşan iki yarıyıl ders dönemi 60 AKTS

ve en az bir yarıyıl tez dönemini 30 AKTS olmak üzere toplam en az 90-120 AKTS krediyi ta-

mamlamak koşulu ile üç yarıyılda mezun olabilirler.  Yüksek lisans programını azami üç yılda

başarı ile tamamlayamayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen

koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile

öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans öğrencileri, öğrenimleri boyunca en az yedi ders, bir seminer

ve bir tez çalışması olmak üzere en az 90-120 AKTS kredisi almak ve başarılı olmak zorunda-

dır. Bir seminer dahil iki dönemde 60 AKTS krediyi başarıyla tamamlamış olan öğrenciler ders

aşamasını tamamlamış sayılır ve tez aşamasına geçebilir. Öğrenci her dönem için toplam 30

AKTS ders kredisi olmak üzere yılda toplam 60 AKTS kredi alabilir.”

“(5) Seminer sunum duyurusu ilgili EABD başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer

sunumunu takip eden üç iş günü içinde seminer değerlendirme formu,  katılım tutanağı ve elek-

tronik ortamda yazılmış bir kopyası CD olarak EABD başkanlığınca enstitüye teslim edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans tez konusu, kredili dersler ile seminer çalışmasının başarıyla tamam-

lanmasından sonra, gerekçesi ile birlikte en geç akademik takvimde belirtilen tarihe kadar da-

nışmanın teklifi, EABDAK'ın önerisi ve EYK’nın kararı ile kabul edilir.”

“(3) Tez konusu danışmanın teklifi, ilgili EABDAK’ın önerisi ve EYK’nın kararı ile

değiştirilebilir. Danışman değişikliği durumunda, tez konusu değişikliği yapılacaksa yeni tez

konusu onbeş gün içerisinde danışman tarafından teklif edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrencinin tezini Enstitünün tez

yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlaması gerekir. Öğrencinin tezini teslim etmeden önce

sağlamak zorunda olduğu diğer koşullar şunlardır:

a) Yüksek lisans öğrenimi boyunca tezden üretilmiş en az bir makalenin ulusal ya da

uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması veya ulusal

ya da uluslararası kongre ve sempozyumlarda özet ya da tam metin olarak bildiri şeklinde öğ-

renci tarafından sunulmuş ve yayınlanmış olması gerekir,

b) Yayında Üniversitesinin isminin yazılması gerekir,

c) EABD başkanlıkları tarafından teklif edilen ve EK tarafından kabul edilen diğer ko-

şulların yerine getirilmiş olması gerekir.
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(2) Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan öğrenci ciltlenmemiş tezini altı kopya olarak,

danışmanının hazırladığı tez jüri öneri formu ile birlikte ilgili EABD’ye teslim eder. İlgili

EABD tezleri ve jüri öneri formunu EADBAK kararı yazı ile enstitüye bildirir. Tezini teslim

eden öğrenci tezini jüri önünde sözlü olarak sunmak zorundadır. Yüksek lisans tez jürisi ve tez

savunma sınav tarihi EYK’nın onayı ile kesinleşir. Öğrenci EYK’nın karar tarihinden itibaren

en geç bir ay içinde tez savunma sınavına alınır.

(3) Anabilim dalı başkanlığı jüri üyelerinin seçiminde, jüri üyelerinin uzmanlık alanla-

rının savunulacak tez konusuna uygunluğu dikkate alarak seçilecek üye sayısının iki katı üye

ismini enstitüye bildirir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve biri Enstitünün ilgili ABD’dan

ve en az biri Enstitünün diğer ABD’larından veya Üniversitenin başka bir ABD’dan ya da başka

bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez

danışmanı olması halinde, her iki tez danışmanının yer aldığı jüri beş kişiden oluşur. Jürinin

üç kişiden oluşması halinde, varsa, ikinci tez danışmanı tez jüri üyesi olamaz. EYK, önerilen

bu isimleri dikkate alarak biri danışman öğretim üyesi olmak üzere asil ve yedek jüri üyelerini

belirler. Enstitü görevlendirme yazılarını ve tezleri asil ve yedek jüri üyelerine, yönetim kurulu

kararını ve sınav ile ilgili belgeleri EABD başkanlığına gönderir. Öğrenci de konuyla ilgili ya-

zılı olarak bilgilendirilir.

(4) Azami öğrenim süresi dışında bir mazereti olmadan tezini teslim etmeyen öğrenci-

lerin 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci

katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt

yaptırmaları gerekir.

(5) Enstitüce, tez çalışmasının yazım kurallarına uygunluğu belirlenir, gerekirse düzel-

tilmek üzere iade edilir.

(6) Jüri üyelerinden herhangi birinin sınava katılmaması halinde sınav, EABD başka-

nının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır.  Başka anabilim dalı veya yükseköğretim

kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek

üye göreve davet edilir.

(7) Jüri, aralarında bir başkan seçer. Dinleyicilere açık olan tez savunma sınavı tezin

takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur ve en az kırkbeş, en çok doksan dakikadır. Jüri,

dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında oy birliği, oy çokluğuyla kabul, ret veya düzeltme

kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri

üyelerinin kişisel ve ortak raporları ve diğer sınav evrakları ile birlikte Enstitüye tutanakla bil-

dirilir.

(8) Geçerli bir mazeret nedeniyle EYK tarafından belirlenen tarihler arasında jürinin

toplanamaması halinde, danışman tarafından toplanamama nedenleri ilgili EABD başkanlığına

ve EABD başkanlığı tarafından da aynı gün yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma

tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen onbeş günlük süreyi geçmemek üzere, Enstitü tara-

fından belirlenerek jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.
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(9) Tezini teslim eden öğrenci tezini jüri önünde sözlü olarak sunmak zorundadır. Ge-

çerli bir mazereti olmadan tez savunma sınavına gelmeyen öğrenci, tez savunma sınavı hakkını

içinde bulunduğu yarıyıl kaybeder.

(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç

ay içinde gereğini yaparak tezini zorunlu haller dışında aynı jüri önünde yeniden savunur.

(11) Tezi ikinci defa reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez ko-

nusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez savunmasına alınır.

(12) Kabul edilen tezin onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğuyla

kabul edilen tezlerde, muhalif üyenin/üyelerin kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay say-

fasına olumsuz ibaresi koyabilir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programı, en az on ders ve bir dönem projesi dersi olmak

üzere toplam en az 90-120 AKTS krediden oluşur. Dönem projesi dersi başarılı ya da başarısız

olarak değerlendirilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının tamamlama süresi en fazla altı

yarıyıldır. Azami öğrenim süresi içinde dönem projesini sonuçlandıramayan öğrenciler, 2547

sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı

veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabi-

lir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile

kabul edilen öğrenciler için en az altı en fazla oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için en az dokuz en fazla onsekiz yarıyıldır.  Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler

en erken altı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en erken sekiz yarıyılda mezun ola-

bilirler.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli

yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için iki yıl,  lisans derecesi ile kabul edilenler

için üç yıldır.

(3) Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süresi içinde tez

çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara

göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-

lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-

lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam

eder.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci ve sekizinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en

az yedi ders, uzmanlık alan dersi, iki seminer, yeterlik sınavı ile tez önerisi ve tez çalışması ol-

mak üzere toplam en az 180 AKTS krediden, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için de

en az ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere 270 AKTS kre-

diden oluşur. Her dönem için 30 AKTS olmak üzere yıllık 60 AKTS kredi şeklinde ders yükü

hesaplanır.”

“(8) Seminer sunum duyurusu EABD başkanlığı tarafından ilan edilir.  Seminer sunu-

munu takip eden üç iş günü içinde seminer değerlendirme formu,  katılım tutanağı ve elektronik

ortamda yazılmış bir kopyası CD olarak EABD başkanlığınca enstitüye teslim edilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeterlik sınavı, EABD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan

ve Anabilim Dalı öğretim üyelerinden beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzen-

lenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendir-

mek amacıyla sınav jürileri kurabilir.  Doktora Yeterlik Komitesi jüriye seçilecek üyelerin iki

katı kadar üye ismini Enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan

olmak üzere beş kişiden oluşur. Danışman jürinin doğal üyesidir. EYK önerilen adaylar ara-

sından asil ve yedek jüri üyelerini belirler. Enstitü, görevlendirme yazılarını, Enstitü Yönetim

Kurulu Kararını ve sınav evraklarını EABD başkanlığına gönderir. Öğrenci konuyla ilgili yazılı

olarak bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin sınava katılmaması halinde sınav,

EABD başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımıyla yapılır.  Bir başka yükseköğrenim

kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması halinde dışarıdan çağrılacak yedek üye

sınava davet edilir.”

“(5) Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde ya-

pılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki

başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna oy çokluğuyla

karar verir. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı veya

sözlü sınavların herhangi birinden başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır

ve yeterlik sınavını bir sonraki yarıyılın sonuna kadar tekrarlamak zorundadır. Yeterlik sınavı

tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı EABD

başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur.  Komitede tez danışmanından

başka ilgili EABD içinden ve dışından olmak üzere birer üye bulunur. Anabilim dalı dışından

yer alacak üyenin, tez konusuna yakın bir akademik alanda yeterliğe sahip olması gerekir.  Eğer

varsa ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir, ancak tez izleme komitesi üyesi

olamaz. Tez danışmanı aynı zamanda izleme komitesi başkanıdır.”
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“(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, herhangi bir nedenle

komite üyelerinden birinin ayrılması halinde ilgili EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile

yeni bir üye atanır veya gerekli hallerde üyelerde değişiklik yapılabilir. Altı aydan daha fazla

Üniversite dışında görevlendirilen TİK üyesinin görevi kendiliğinden sona erer. Aynı yöntemle

yeni üye seçilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından oy çokluğuyla başarılı veya başarısız ola-

rak değerlendirilir. Belirlenen tarihte rapor sunmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Tez izleme

komitesine sunulan rapor ve rapora ilişkin komite kararı ilgili EABD başkanlığı tarafından üç

gün içinde Enstitü Müdürlüğüne iletilir. Başarısız olan öğrenciyle ilgili TİK toplanmaya devam

eder.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 52 – (1) Doktora programındaki öğrencinin, tezini Enstitünün tez yazım kı-

lavuzuna uygun biçimde hazırlaması gerekir. Öğrencinin tezini teslim etmeden önce sağlamak

zorunda olduğu diğer koşullar şunlardır:

a) Doktora tezinden üretilmiş, SCI, SCI-EXPANDED ve benzeri uluslararası atıf in-

dekslerine kayıtlı bir dergide en az bir makalenin yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş ol-

ması gerekir,

b) Yayında Üniversitesinin isminin yazılması gerekir,

c) EABD başkanlıkları tarafından teklif edilen ve EK tarafından kabul edilen diğer ko-

şulların yerine getirilmiş olması gerekir.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde

hazırladığı, danışmanı ve TİK tarafından onaylanmış tezini, ciltlenmemiş şekilde ve yedi nüsha

olarak EABD başkanlığına teslim eder. Tez izleme komitesi tarafından ön incelemesi yapıl-

dıktan sonra EABD başkanlığınca Enstitüye gönderilen tezi, öğrenci jüri önünde sözlü savun-

mak zorundadır.

(3) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, sınavın yapılacağı yer, gün ve saati bir buçuk ay

önce enstitüye bildirir ve en geç bir ay içinde sınav yapılır.

(4) İlan edilen günde yapılmayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek Enstitüye

bildirilir ve onbeş gün içinde ikinci bir sınav yapılır.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde

tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak EABD başkanlığına gönderir.

Jüri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi

tez sınavına alır. Jüri aralarında bir başkan seçer. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunul-

ması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Dinleyicilere açık olan tez savunma sı-

navı; en az altmış, en çok doksan dakikadan oluşur.
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(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

oy çokluğuyla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir.  Sınav soru-cevap tuta-

nağı, jüri üyelerinin tez ile ilgili kişisel raporları ve jüri ortak raporu EABD başkanlığınca tez

sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir.

Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen

bir öğrenci üç ay içerisinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde

tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(8) Tez hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı

ay içinde gereğini yaparak mümkünse aynı jüri önünde yeniden tez sınavına girer.

(9) Tez savunma sınavına, uygun bir mazereti olmadan gelmeyen öğrenci, tez savunma

sınavı hakkını kaybeder ve öğrenci için bu Yönetmeliğin 52 nci maddesinin yedinci fıkrası hü-

kümleri uygulanır.

(10) Kabul edilen tezlerde, tezin onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy

çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay

sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları sağlamış olmak kaydıyla, doktora

tezinin ciltlenmiş en az yedi kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış iki kopyasını ve Enstitü

tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde teslim eden

öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Doktora diploması düzenleninceye kadar, dip-

loma yerine geçmek üzere, öğrencinin başvurusu üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğe 59 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Enstitünün lisansüstü programlarına 2012-2013 eğitim-öğ-

retim yılı ve öncesinde kayıt yaptırmış öğrencilere bu Yönetmeliğin 10/7/2013 tarihinden ön-

ceki hükümleri uygulanır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 12 nci

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 28 inci maddesinin onbirinci fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/7/2012 28343
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden:

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2013 tarihli ve 28580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nuh Naci

Yazgan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin birinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Tezsiz yüksek lisans, en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşan, en az

90 AKTS kredilik bir programdır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(1) Dönem projesi konusu,  dersler başarı ile tamamlandıktan sonra, danışmanın onayı

ile EABD/EASD başkanlığına teslim edilerek dönem projesine kaydolunan yarıyılın başladığı

tarihten itibaren onbeş gün içinde enstitüye bildirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ URARTU KÜLTÜRÜ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Urartu Kültürü

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Urartu Kültürü Uygulama

ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/3/2013 28580
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (UKAUM): Yüzüncü Yıl Üniversitesi Urartu Kültürü Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,
c) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Urartu coğrafyasında tarihsel ve kültürel varlıklar

içerisinde değerlendirilen yerleşim yerlerinin belgelenmesi ve envanterinin oluşturulmasına
yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, Urartu uygarlığı ve kültürü ile ilgili bilimsel araştırmaları
planlamak, yürütmek ve yayınlamak, sürdürülen çalışmaları yönlendirip desteklemek ve ko-
nuya ilişkin lisans ve lisansüstü eğitim programlarına katkı sağlamak ve aynı yönde çalışmalar
yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu doğrultuda Urartu krallığının tarihi, sosyal,
kültürel açıdan bilimsel ve sanatsal yönlerden incelenmesi ve araştırılması, ayrıca ilgili kurum
ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi yönünde disiplinler arası bir yaklaşımla uygulamalar
ve araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin yürüteceği etkinlikler şunlardır:
a) Sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel araştırmalar yapmak,
b) Kurs, seminer, konferans, sempozyum, çalıştay, panel, sergi ve konser gibi etkinlikler

düzenlemek,
c) Bilgi, belge, fotoğraf, harita ve benzeri  dokümanlardan arşiv oluşturmak,
ç) Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına katkı sağlamak,
d) Araştırmaların sonuçlarını yaymak ve tanıtmak için gazete, bülten, dergi ve kitap

gibi yayınlar basmak, ayrıca elektronik yayın yapmak,
e) Araştırmalar için gerekli her türlü teknik araç ve gereç ile demirbaş ve kırtasiye mal-

zemeleri edinmek,
f) Gerekli izinler alınmak şartıyla konuya ilişkin projeleri desteklemek amacıyla yardım

toplama etkinlikleri düzenlemek, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
g) Uluslararası etkinliklerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye ol-

mak, bu kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ve karşılıklı yardımlaşmak,
ğ) Bilimsel ve sanatsal amaçlı yarışmalar, sergiler ve ödüllü programlar düzenlemek

ve uygulamak,
h) Tüm dünyada, Urartu ili ilgili çıkan yayınları toplamak ve bir Urartu uzmanlık kü-

tüphanesi oluşturmak,
ı) Gerekli görülen yerlerde merkez etkinliklerini yürütmek amacıyla geçici temsilcilik

açmak,
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i) Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yüksek lisans ve doktora çalışmaları
yapan akademisyenlere, Urartular ile ilgili çalışmalarda bulunan ve tez hazırlayanlara olanaklar
sağlamak,

j) Yurt içi ve yurt dışındaki Üniversitelerle işbirliği yapmak, ortak projeler ve bilimsel
etkinlikler gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri ara-

sından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar
görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden iki kişi Rek-
tör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevi başında olma-
dığı zaman bir müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Merkez Müdürünün görevi sona er-
diğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer.

(3) Merkez Müdürünün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunama-
ması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları

yapmak,
ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü dâhil beş kişiden oluşur. Merkez

Müdürü dışındaki diğer üyeler, öğretim elemanları arasından Senato tarafından önerilir ve Rek-
tör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirile-
bilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin
yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda
en az bir ya da gerekli olduğunda Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla top-
lanır. 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,
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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 Yükseköğretim Kurulunun onayını alıp imzalamak
üzere Rektörlüğe sunmak,

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

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, yurtiçi ve yurtdışından, üyelik teklifini kabul eden

akademisyenlerden Rektörün onayıyla iki yıl için seçilen en fazla yirmi kişiden oluşur. Danışma
Kurulu yılda en az bir kez toplanır.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal kapsamdaki iliş-
kilerini gözetir  ve Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

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

alet, donanım ve demirbaş Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu görevini Merkez

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

rütür.
—— • ——

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5409 Karar Tarihi: 04/07/2013

Kurul Başkanlığının 3/7/2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 28/6/2013 tarih ve
32521522-134-192-16421 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Artı Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğ-
rultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci
maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine

karar verilmiştir.
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10/7/2013            HARUN 

Orta sayfa 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

10 Temmuz 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28703 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

SAYI: 2010/914-2010/1332 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Youssef ve Alla oğlu 1968 Suriye D.lu Suriye 

Devleti nüfusuna kayıtlı BADRIA HAMTY hakkında mahkememizce verilen karardan sonra 

yürürlüğe giren 28/03/2013 tarihinde kabul edilen ve 11/04/2013 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayınlanan 6455 sayılı yasa hükümleri gereğince yapılan değerlendirme sonucunda; 

Mahkememizin 24/04/2013 tarih ve 2010/914 esas, 2010/1332 sayılı ek kararıyla Mahkememizin 

27/10/2010 tarih ve 2010/914 esas 2010/1332 karar sayılı ilamının infazının durdurulmasına yer 

olmadığına ve sanık hakkında Mahkememizin 27/10/2010 tarih ve 2010/914 esas 2010/1332 karar 

sayılı ilamıyla verilen hükmün aynen infazına karar verildiği, 

Ek kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı 

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

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5220 

————— 
SAYI: 2010/1237-2010/1485 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdullah ve Warda oğlu 1981 Aleppo D.lu 

Aleppo/Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı ALA ELJ hakkında mahkememizce verilen karardan 

sonra yürürlüğe giren 28/03/2013 tarihinde kabul edilen ve 11/04/2013 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayınlanan 6455 sayılı yasa hükümleri gereğince yapılan değerlendirme sonucunda; 

Mahkememizin 24/04/2013 tarih ve 2010/1237 esas, 2010/1485 sayılı ek kararıyla 

Mahkememizin 20/12/2010 tarih ve 2010/1237 esas 2010/1485 karar sayılı ilamının infazının 

durdurulmasına yer olmadığına ve sanık hakkında Mahkememizin 20/12/2010 tarih ve 2010/1237 

esas 2010/1485 karar sayılı ilamıyla verilen hükmün aynen infazına karar verildiği, 

Ek kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı 

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

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5219 
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İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

ESAS NO : 2010/837 

KARAR NO : 2013/533 

Tehdit ve Hakaret suçundan İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 25/04/2013 tarih ve 

2010/837 Esas, 2013/533 Karar sayılı ilamı ile; 

1 - Sanığın sabit görülen eylemine uyan TCK 125/2-1 Md. gereğince takdiren 90 gün 

karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanığın aynı kasıt altında atılı suçu bir kaç kez işlediği anlaşıldığından cezasının TCK 

43/1 maddesi gereğince takdiren 1/4 oranında arttırılarak 105 gün karşılığı adli para cezası ile 

cezalandırılmasına 

Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışları takdiren lehine indirim nedeni kabul 

edildiğinden TCK'nm 62. Md uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 87 gün karşılığı 

adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK 52 Md. gereğince her bir günü 20 TL den 

hesaplanmak üzere toplam 1740 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın geçmişteki hali dikkate alınarak CMK. 231/5 madde gereğince hükmün 

açıklanmasının GERİ BIRAKILMASINA, CMK. 231/8 Madde gereğince sanığın 5 YIL 

MÜDDETLE DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA, 

CMK 231/8-2 cümlede belirtilen denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmasına 

takdiren yer olmadığına, 

Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde CMK. 231/10 madde 

gereğince açıklanmasına geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak Davanın Düşürülmesine, 

Denetim süresi içerisinde kasten bir suç işlenmesi halinde CMK. 231/11 madde gereğince 

Hükmün Açıklanmasına, 

2 - Sanığın sabit görülen eylemine uyan TCK 106/1-1-c Md. gereğince takdiren 6 ay hapis 

cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanığın aynı kasıt altında atılı suçu bir kaç kez işlediği anlaşıldığından cezasının TCK 

43/1 maddesi gereğince takdiren 1/4 oranında arttırılarak 7 ay 15 gün hapis cezası ile 

cezalandırılmasına 

Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışları takdiren lehine indirim nedeni kabul 

edildiğinden TCK'nm 62. Md. uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 6 ay 7 gün 

hapis cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanığın TCK 53/1-a-b-d-e maddelerinde belirtilen haklardan hapis cezasının infazı 

tamamlanıncaya kadar 53/1-c maddesinde belirtilen haklardan şartla tahliye edilinceye kadar 

YOKSUN BIRAKILMASINA, 

Sanığın geçmişteki hali dikkate alınarak CMK. 231/5 madde gereğince hükmün 

açıklanmasının GERİ BIRAKILMASINA, CMK. 231/8 Madde gereğince sanığın 5 YIL 

MÜDDETLE DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA, 

CMK 231/8-2 cümlede belirtilen denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmasına 

takdiren yer olmadığına, 

Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde CMK. 231/10 madde 

gereğince açıklanmasına geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak Davanın Düşürülmesine, 

Denetim süresi içerisinde kasten bir suç işlenmesi halinde CMK. 231/11 madde gereğince 

Hükmün Açıklanmasına Gıyabında verilmiş olduğundan, Ünsal Ünal oğlu, 1975 D.lu, İzmir 

Karşıyaka Alaybey mah/köy nüfusuna kayıtlı ve 7447/13 Sok. No: 38/19 Karşıyaka/İZMİR 

adresinde oturur Aytekin ÖZDOGAN’a karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş olup, 

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca hükmün RESMİ GAZETE 

İLANI yoluyla TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 

sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı İLANEN TEBLİĞ olunur. 5040 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF DÖKÜM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/89019 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 8 kalem Lokomotif Muhtelif Döküm Malzemeleri, 

teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek 

suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 29/07/2013 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

29/07/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5803/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.577,07 TL ile en çok 65.651,90 TL arasında değişen; 

16/07/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 157,71 TL, en 

çok 6.565,19 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 25 Adet Binek Oto (Arazi Taşıtı), 

Motorsiklet ve Kamyonet; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Bahçekapı Mah. Okul 

Sk. No: 7 Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 17/07/2013 tarihinde saat 09:30’da 

satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04), (05), (06), (07) dahili 131 - 153 -162 

numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. 

Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye 

İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 5810/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 201,53 TL ile en çok 1.881.284,70 TL arasında değişen; 

18.07.2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 20,15 TL, en çok 

188.128,47 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, ayak kurutma 

makinesi, tekstil eşyası, kumaş, bayan gecelik-elbise, kol saati, güneş gözlüğü, bal, havi fişek vb. 

16 grup eşya- araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/ Ortahisar Mahallesi 

Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki ihale salonunda 19.07.2013 tarihi saat 

09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 

numaralı telefondan ulaşılabilir 

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik 

numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, 

güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter 

onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı 

örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. 

Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı 

Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 5852/1-1 

—— • —— 

YEM ÜRETİM TESİSİ YAPTIRILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Yem üretim tesisi makinelerin monte edileceği bina yapım işiyle birlikte, her türlü montaj 

işleri dahil olmak üzere, çalışır vaziyette bir (1) adet 30 ton/saat yem çıkış kapasiteli yem üretim 

tesisi makineleri, silolar, havalandırma ve aspirasyon sistemleri ve platformlar vs satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartnameler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ticaret Daire 

Başkanlığı’ndan 300,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3’ü oranında 

geçici teminat verilecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 29/07/2013 Pazartesi günü saat 14.30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 

05/08/2013 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62  Bakanlıklar/ANKARA 

Tel  :  (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax : (0 312) 425 59 55 5869/1-1 
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PERSONEL SERVİS HİZMETİ İLE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi, Çapa Kan Bağış Merkezinde 

çalışan personel için personel servis hizmeti ile 5 araçlı 10 şoförlü araç kiralama hizmeti kapalı 

zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklifleri birlikte en az 17.000,00 TL tutarında geçici teminatı vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ‘’Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 29 TEMMUZ 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 30 TEMMUZ 2013 günü saat 14:30’da 

Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 5866/1-1 

—— • —— 

SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ İÇİN ANKARA-SİNCAN ARASINDA 10.475 METRE 

UZUNLUĞUNDA YÜKSEK GÜVENLİKLİ ÇİTTEN İHATA YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2013/90587 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 

İhale konusu malın adı ve miktarı: SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ İÇİN ANKARA-

SİNCAN ARASINDA 10.475 METRE UZUNLUĞUNDA YÜKSEK GÜVENLİKLİ ÇİTTEN 

İHATA YAPILMASI İŞİ 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna 31.07.2013 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 

250,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5863/1-1 
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TAMİRAT YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Baca Gazı Arıtma Tesisinde, 

resirkülasyon pompası emişi ve yıkayıcı kule içerisindeki hasarlı bölgelerin tamiri işi; açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/85423 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191      FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 

Baca Gazı Arıtma Tesisinde, resirkülasyon pompası 

emişi ve yıkayıcı kule içerisindeki hasarlı bölgelerin 

tamiri işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi  : İşin toplam süresi İşe başlama tarihi itibarı ile 15 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası 

b) Tarihi ve saati : 25.07.2013 - 15.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / 

MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin 

yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 

0000 02. İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan 

sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. 

İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 25.07.2013 saat 15.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5695/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 

Aladağ Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğü : Aladağ İhale Tarihi : 24/7/2013 

Bölge Müdürlüğü : Bolu İhale Yeri : Karacasu 

 

Deposu Emvalin Cinsi 

Miktarı 

 

Muh 

Bedl. 

%3   

Teminatı 

Açıklama ADET M3.DM3. Ster   (TL) 

Çaydurt  İbreli Dikili Ağaç 
 

2.460,581   100,00 7.382,00 
2013 

Üretimi 

Belkaraağaç 2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 
 

20,000   300,00 181,00 
2013 

Üretimi 

Muhtelif 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 
 

395,000   215,00 2.555,00 
2013 

Üretimi 

Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 
 

90,000   195,00 528,00 
2013 

Üretimi 

Çaydurt  2.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. İndirimli 29,541   220,00 195,00 
2013 

Üretimi 

Ortakıraç 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 
 

60,000   200,00 362,00 
2013 

Üretimi 

Muhtelif 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 
 

85,000   190,00 487,00 
2013 

Üretimi 

Muhtelif 3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom. 
 

55,000   180,00 301,00 
2013 

Üretimi 

Muhtelif 2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 
 

100,000   260,00 783,00 
2013 

Üretimi 

Ortakıraç 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 
 

60,000   210,00 380,00 
2013 

Üretimi 

Muhtelif 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 
 

1.990,000   205,00 12.279,00 
2013 

Üretimi 

Muhtelif 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 
 

460,000   190,00 2.638,00 
2013 

Üretimi 

Çaydurt  2.S.Çs.Maden Direk 
 

35,000   180,00 190,00 
2013 

Üretimi 

Muhtelif Çam Kağıtlık Od. 
 

850,000   140,00 3.600,00 
2013 

Üretimi 

Muhtelif Çam Kağıtlık Od. 
 

750,000   120,00 2.730,00 
2013 

Üretimi 

Muhtelif Çam Kağıtlık Od. İndirimli 962,605   105,00 3.048,00 
2013 

Üretimi 

Muhtelif Gök. Kağıtlık Od. 
 

1.150,000   140,00 4.865,00 
2013 

Üretimi 

Muhtelif Gök. Kağıtlık Od. 
 

305,000   120,00 1.111,00 
2013 

Üretimi 

Muhtelif Gök. Kağıtlık Od. İndirimli 173,908   105,00 552,00 
2013 

Üretimi 

Muhtelif İbreli Lif Yonga Od. 
 

  300 57,00 516,00 
2013 

Üretimi 

TOPLAM   10.031,635 300    44.683,00 
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1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 

orman emvalleri açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, 

maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40’ı, ibreli ve yapraklı kâğıtlık odun, lif-

yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye 

için aylık % 0,6 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka 

Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir. 

2 - İbreli Dikili Ağaçlarda mal bedelinin % 10’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin 

kalan bakiye için aylık % 0,6 vade faizi karşılığı 12 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili 

süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir. Dikili Satış 

6877 Sayılı Dikili Ağaç Satışı Tamimi ve Ek-5 nolu model özel şartnamedeki şart ve esaslar 

dâhilinde yapılacaktır. 

3 - Dikili Satış İhalesine katılan isteklilerin ihaleden evvel satış dosyasını, satışa konu 

ağaçları, bunlara ait dikili ağaç tutanaklarını, yol, köprü, rampa vs. gibi hususları incelemiş 

olmaları şarttır. Bu incelemeyi yapmadan ihaleye iştirak edenler de incelemeyi yapmış kabul 

olunacaktır. İhalenin onaylanmasına müteakip en geç 5 iş günü içerisinde alıcıya tebligatla 

bildirilir. Alıcı 15 gün içinde geçici teminatı kat'i teminata çevirmeye ve aynı anda peşin ya da 

vadeli olarak satışın tamamını yapmaya mecburdur. Dikili olarak emval alan alıcılar aldığı 

emvallerin sahibi ve emvallerin kesme, sürütme, yükleme, nakliyat vs. işlerin işverenidir. Bu 

işlerden dolayı S.G.K'nun ve İş Kanunu'nun ilgili hükümleri ile ilgili vergi mevzuatlarından 

dolayı doğacak yükümlülüklerden alıcı sorumludur. Alıcılar 5531 sayılı Kanunun getirdiği Orman 

Mühendisi çalıştırma yükümlülüğünü kabul ederler. 

4 - Açık arttırmalı satış 24/07/2013 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00’de 

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda 

yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel 

üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar. 

5 - Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller (% 50 ±) ihale gününde kesin rakamlar 

üzerinden ihale olunacaktır. 

6 - Teminatlar Saat 13.45’e kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, 

bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

7 - Satış ek no: 1, 2, 4 ve 6 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde 

yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, 

vekiller vekâletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu 

belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır. 

8 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. 

TEL: 0374 262 96 60-61       FAX: 0374 262 96 10 

http www.boluobm.ogm.gov.tr 5858/1-1 
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30 TON I. KATEGORİ (HİDROLİK VE ŞANZIMAN ATIK YAĞI) 15 TON 2. KATEGORİ 

(DİFERANSİYEL 80/90 ATIK YAĞI) SATILACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 

Müdürlüğünden:  

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet dışı malların satışı ihalesi Açık İhale 

Usulü ile ihale edilecektir. 

1. İdarenin; 

a) Adresi: TKİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. 43300 Tavşanlı/KÜTAHYA 

b) Telefon Numarası: 0 (274) 614 10 07 

c) Faks Numarası: 0 (274) 614 59 94-95 

d) Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr 

2. İhale Konusu Hizmetin; 

 

a) Niteliği ve Türü b) Miktarı c) Teslim Yeri d) İşin Süresi 

30 Ton 1. Kategori (Hidrolik ve Şanzıman 

Atık Yağı) 15 Ton 2. Kategori (Diferansiyel 

80/90 Atık Yağı) 

Dosya No: -GLİ/2013-439 

45 TON TUNÇBİLEK 12 AY 

 

3. İhalenin; 

a) Konusu 

b) Tarihi 

ve Günü c) Saati 

d) Son Teklif 

Verme Saati 

e) Doküman Bedeli 

(KDV Dahil) 

30 Ton 1. Kategori (Hidrolik 

ve Şanzıman Atık Yağı) 15 

Ton 2. Kategori (Diferansiyel 

80/90 Atık Yağı) Satışı 

22.07.2013 

Pazartesi 
14: 00 14:00 50,00 (Elli) TL 

f) İhalenin Yapılacağı Yer: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu 

Tavşanlı/KÜTAHYA 

g) İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 

h) İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşme. 

4. İhale Dokümanının Görülmesi: 

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye 

teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, bedeli karşılığında almaları 

zorunludur. 

b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yerler: 

G.L.İ. MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. Satın Alma Şube 

Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA 

5 - Teklifler, yukarıda 3.c maddesinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Kurumu Garp 

Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü ‘Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı/KÜTAHYA’ adresi 

Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 
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7 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3 nispetinden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

Teminat mektupları dışındaki teminatların, GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası 

TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank 

TR390001500158007293619845; Vakıflar Bankası TR390001500158007293619845 nolu 

hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari şartnamelerde 

belirtildiği şekli ile 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. 

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez. 

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

13 - İhale konusu iş için kısmi teklif verilemez. 

14 - Kurumumuz bu ihalelerle ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir. 

İlgilenenlere duyurulur. 5822/1-1 

—— • —— 
HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya döneminde üretilecek kristal şekerin Ambarlara 

Tahmil, Tahliyesi, İstif işleri hizmeti alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal 

ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2013/89738 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE 

b) Telefon ve faks numarası : 0388 311 93 01-06 (6 Hat)-0388 311 93 07 

c) Elektronik posta adresi 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızda 2013/2014 Kampanya Döneminde 

istihsal edilecek şekerlerin istihsalden alınarak; İstif 

yapılması, Doğrudan satış kamyonlarının 

yüklenmesi ve Dış Ambarlara nakledilecek 

şekerlerin üretim bandından alınarak kamyonlara 

yüklenmesi, gittiği ambarda kamyonlardan alınarak 

banda verilmesi ve banttan alınıp istif yapılması ve 

istiften alınıp kamyonlara yükleme işi. 105.000 Ton 

± % 20 toleranslı Kristal Şeker. 

b) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası-Şeker Ambarı 

c) İşin süresi : İşin süresi 365 (ÜçyüzAltmışbeş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25/07/2013 Perşembe günü - Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

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

kriterler: 

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 
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Teklif edilen bedelin %30'u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-

Tahliye hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

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

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 5816/1-1 

—— • —— 

DERİ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1. Türk Hava Kurumu Şubeleri tarafından 2013 yılı Kurban Bayramında toplanacak olan 

küçükbaş ve büyükbaş kurban derilerinin satış ihalesi, aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Türk 

Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale Komisyonu tarafından Ankara’da kapalı zarf açık arttırma 

usulü ile ihale edilecektir. 

2. İhaleler, yedi coğrafi bölge esas alınarak, deri cinslerine göre tahmini adetler üzerinden 

ayrı ayrı ihale yapılacaktır.  

3. İlgililer şartnameyi Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim 

Müdürlüğü (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera ANKARA) veya www.thk.org.tr adresinden ücretsiz 

temin edebilirler.  

4. Türk Hava Kurumu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 

BÖLGELER 

İHALE TAHMİNİ DERİ MİKTARLARI 

TARİHİ SAATİ 

KOYUN 

(ADET) 

KEÇİ 

(ADET) 

SIĞIR 

(KG) 

MARMARA BÖLGESİ 22.07.2013 14:00 180.000 30.000 465.000 

EGE BÖLGESİ 23.07.2013 14:00 250.000 100.000 420.000 

AKDENİZ BÖLGESİ 24.07.2013 14:00 85.000 130.000 120.000 

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 25.07.2013 14:00 100.000 25.000 500.000 

KARADENİZ BÖLGESİ 26.07.2013 14:00 40.000 12.000 450.000 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 29.07.2013 14:00 15.000 5.000 160.000 

GÜNEY DOĞU ANADOLU 30.07.2013 14:00 18.000 10.000 35.000 

 

Ayrıntılı bilgi 0312 310 48 40 (256-258) no’lu telefondan alınabilir. 5875/1-1 
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FABRİKAMIZ 2013-2014 KAMPANYASI SÜRESİNCE PANCAR ANALİZ 

LABORATUARI HİZMET İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. 

Erciş Şeker Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2013/89640 

1 - İdarenin 

a)Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Erciş Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Van Yolu 9. Km Erciş/VAN 

c) Telefon ve faks numarası : 0 432 388 20 09 (5 Hat) - 0 432 388 20 05-06 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Adı, niteliği ve miktarı : Tahmini 80 gün 27 kişi ile pancar analiz laboratuvarı 

hizmet işlerinin yapılması hizmet alımı işidir. 

b) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 24/07/2013 Çarşamba günü saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 50,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 24/07/2013, saat 14.00’a kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkûr İhale 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5859/1-1 

————— 
FABRİKAMIZ MEYDAN HİZMETLERİNİN İŞ MAKİNELERİ İLE YAPILMASI VE 

FLİTRASYON TOPRAĞI İLE ATIK MALZEMELERİN GÖSTERİLEN YERE 

ATILMASI VE DÜZENLENMESİ İŞİ AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

İhale kayıt numarası : 2013/89647 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Erciş Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Van Yolu 9. Km Erciş/VAN 

c) Telefon ve faks numarası : 0 432 388 20 09 (5 Hat) - 0 432 388 20 05-06 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Adı, niteliği ve miktarı : 2013-2014 Kampanya Dönemi süresince Fabrikamız 

Meydanında biriken işletme atıklarının 90 gün boyunca 

tahmil tahliyesi 

b) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası Meydan Sahası 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25/07/2013 Perşembe günü saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 50,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 25/07/2013, saat 14.00’a kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkûr İhale 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5860/1-1 

————— 
2013-2014 KAMPANYASINDA YER SİLOSUNDA MEVCUT BULUNAN 

50.000 TON PANCARIN 800-1200 M MESAFEYE TAŞINMASI 

İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

İhale kayıt numarası : 2013/89652 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Erciş Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Van Yolu 9. Km Erciş/VAN 

c) Telefon ve faks numarası : 0 432 388 20 09 (5 Hat) - 0 432 388 20 05-06 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Adı, niteliği ve miktarı : Yer silosunda mevcut bulunan 50.000 Ton pancarın 

800-1200 m mesafeye taşınması, Süresi Yaklaşık 85 gün 

sürecektir. 

b) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası Meydan Sahası 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 26/07/2013 Cuma günü saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 50,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 26/07/2013, saat 14.00’a kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkûr İhale 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5861/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR 

Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Malatya Merkez I. (Tevsii) Organize Sanayi 

Bölgesi I.etap alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : 1. Organize Sanayi Bölge müdürlüğü 44225 

MALATYA 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 173 hektarlık Malatya Merkez I. (Tevsii) Organize 

Sanayi Bölgesi I. Etap alanına ait yol, içmesuyu, 

kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil 

altyapı yapım işi.  

b) Yapılacağı yer : MALATYA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2014 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile) : 19.667.000.-TL  

f) Geçici Teminatı :   1.376.690.- TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154     8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 30/07/2013 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 
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İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet 

İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik 
personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 
Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 
veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  
6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 
7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Malatya 
Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının 1. Organize Sanayi Bölge 

müdürlüğü 44225 MALATYA adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 

8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  
11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 5846/2-1 
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ATIKSU KOLLEKTÖR HATTI YAPTIRILACAKTIR 

Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi 

Bölgesi atıksu kollektör hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Organize Sanayi Bölgesi P.K. 8   67900 Çaycuma/ 

ZONGULDAK 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi atıksu 

kollektör hattı yapım işi. 

b) Yapılacağı yer : Çaycuma/ ZONGULDAK 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile) : 2.079.000.-TL 

f) Geçici Teminatı : 145.530.- TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 25/07/2013 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 

sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya 

Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi 

Bölgesi P.K. 8    67900 Çaycuma/ZONGULDAK adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 

2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 5867/2-1 
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MUHTELİF DRILL COLLAR SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif Drill Collar 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 : 2013/87987 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

  06800 Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 53 - 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. Kısım 

  -60 adet 8" Drill Collar (30 feet) 

  -10 adet 8" Drill Collar (10 feet) 

  2. Kısım 

  - 90 adet 6½” Drill Collar (30 feet) 

  - 10 adet 6½” Drill Collar (10 feet) 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için; 

  Ankara MTA Genel Müdürlüğü Etimesgut Sondaj 

Ambarları (İstanbul Yolu 7. Km ANKARA) 

  b) Yabancı istekliler için; 

  CFR 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; 

  1. Kısım: 60 adet 8" Drill Collar (30 feet) ve 10 

adet 8" Drill Collar (10 feet) tek partide teslim 

edilecek olup teslim süresi, işe başlama talimatı 

tebliğinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

  2. Kısım: 90 adet 6½” Drill Collar (30 feet) ve 10 

adet 6½” Drill Collar (10 feet) tek partide teslim 

edilecek olup teslim süresi, işe başlama talimatı 

tebliğinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi Toplantı Salonu (KL Blok Kat: 2) 

b) Tarihi ve saati : 14.08.2013 - 10.30 
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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 

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, 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz 2013 – Sayı : 28703 

 

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; boyut, ağırlık, uzunluk, bağlantı tipi, API 

Standardı uç koruyucular gibi detayları veren malzemelerin detaylı tanımlarını içerecek ve teklif 

ile ilgili kataloglar, sertifikalar, çizimler vb. bilgi - belgeler 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 uluslararası standarda 

uygunluğunu gösteren ve teknik şartnamede belirtilen API belgelerini (Teknik Şartnamede 

belirtilen özelliklerde) teklif eklerinde sunacaklardır. 

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, 

kısmi teklif verilebilir. 

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. 5751/1-1 
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4 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığından: 

Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarının teknik bakımdan teçhizi için 

2009K121090 nolu proje kapsamında 4 (dört) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine 

göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 1) 2013/86691      2) 2013/86704 

  3) 2013/86716      4) 2013/86718 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi 

Başkanlığı Korucuk Köyü Kıranlar Mevkii / SİNOP 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (368) 271 57 57 (1554-1555)    Faks: 0(368) 271 57 18 

c) Elektronik posta adresi : pyosatinalma57@sinop.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) Real tıme PCR Sistemi, 1 Adet (Komple) 

  2) Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometri (GS-MS) Cihazı, 

1 Adet (Komple) 

  3) ICP-MS Cihazı, 1 Adet (Komple) 

  4) Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) 

Sistemi, 1 Adet (Komple) 

b) Teslim yeri : Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi : 1) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (Doksan) 

takvim günü 

  2) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (Doksan) 

takvim günü 

  3) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (Doksan) 

takvim günü 

  4) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (Doksan) 

takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi 

Başkanlığı İhale Odası Korucuk Köyü Kıranlar mevkii / 

SİNOP 

b) Tarihi ve saati : 1) 31/07/2013 Saat: 14/00 

  2) 31/07/2013 Saat: 15/00 

  3) 01/08/2013 Saat: 14/00 

  4) 01/08/2013 Saat: 15/00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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, 
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4.1.2. 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, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler, 

İstekli, alım konusu malları teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır: 

1) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, 

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi, 

4) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.2.2.İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler; 

1) Teklif etmiş oldukları ürünlerin bakım ve onarımları ile ilgili teknik servis hizmetlerini 

sağlayacak teknik kadro ve teşkilatları hakkında ayrıntılı bilgileri tekliflerine ekleyeceklerdir. 

(İstekliler bu belgelerin her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik edeceklerdir.) 

2) Teklif ettikleri ürünlerin en az 2 (iki) yıllık yerinde bakım ve onarım yapılacağına dair 

garantilerine ait taahhütname vereceklerdir. Garanti süresinden sonra yıllık bakım ve onarım 

sözleşme bedelleri ve sürekli kullanımdan dolayı yıpranacak yedek parça ve malzemeleri kalem 

kalem katalog numaraları ile birlikte fiyatlandırılmış olarak gösterecekler ve bu fiyatlar ürünlerin 

garanti süresinin sona erdiği tarihten itibaren en az 5 (beş) yıl süre ile geçerli olacak ve bu fiyatlar 

ürünlerin fiyatlarına dahil edilmeyerek ayrı liste halinde gösterilecektir. Teklif edilen ürünlerin 

garanti süresinin sona erdiği tarihten itibaren en az 10 (on) yıl süre ile ücreti karşılığında yedek 

parça ve malzemelerin temini ve teknik servis hizmetlerinin yerine getirileceği garantisine ait 

taahhütnamelerini tekliflerine ekleyeceklerdir. (İstekliler bu belgelerin her sayfasını imza ve 

kaşeleri ile tasdik edeceklerdir. 

4.2.3. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.4. Teklif edilen malların marka ve modeli ile menşeini belirten yazılı beyan 

verilecektir. 
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4.2.5. İstekliler; teklif ettikleri malların özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.2.6. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler: 

4.2.6.1. Teknik Şartnamede belirtilen kalite belgeleri verilecektir. 

Kalite yönetim sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen 

belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 

Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 

kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası 

Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen 

belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 

edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. 

Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme 

kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve 

sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu 

belgenin/belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

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

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- 

Türk Lirası karşılığı: Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satın Alma 

Servisi Korucuk Köyü Kıranlar mevkii / SİNOP adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Sinop Üniversitesi 

Strateji Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Sinop Şubesi neznindeki TR 9600 0100 0226 

4868 2994 5012 IBAN nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın 

almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. 

İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir. 

7.2 - İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge) 

8 - Teklifler ihalenin yapılacağı saate kadar Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi 

Ofisi Satın Alma Servisi Korucuk Köyü Kıranlar mevkii / SİNOP 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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 5789/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci 

Şeyhmus DAĞHAN’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 

Cezanın uygulanmasına 25.06.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 25.12.2013 tarihinde son 

bulacaktır. 

2 - Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Recep 

ÖZKAN’a “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 11.06.2013 tarihinde 

başlanmıştır. 

3 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 18.10.2012 

gün ve 2012/15-92-3 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Salih KIZAR’a 

“Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden 

kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 26.02.2013 tarihinde başlanmıştır. 

4 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 05.02.2013 gün 

ve 2013/06 sayılı kararı ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Haldun TECİMOĞLU’na “6 Ay 

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 22.05.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 

22.11.2013 tarihinde son bulacaktır. 

5 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 05.02.2013 gün 

ve 2013/07 sayılı kararı ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Haldun TECİMOĞLU’na “6 Ay 

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 22.11.2013 tarihinde başlanacak olup, ceza 

22.05.2014 tarihinde son bulacaktır. 

6 - Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 15.11.2012 

gün ve 039 sayılı kararı ile Serbest Muhasebeci Fatma ARIKAN’a “Meslekten Çıkarma” cezası 

verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 

28.05.2013 tarihinde başlanmıştır. 5868/1-1 

—— • —— 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

08.07.2013 tarih ve 28701 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilan metni aşağıdaki şekilde 

düzeltilmiştir. 

 

Fakülte Bölüm ABD Kadro Derece Adet Açıklama 

Ziya Gökalp 

Eğitim Fakültesi 
İlköğretim 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Eğitim Fakültesi 

Biyoloji Eğitimi 

Alanında en az 5 yıl 

çalışmış olmak. Bu 

alanda çalışmaları 

olmak. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 

Histoloji ve 

Embriyoloji 
Yrd. Doç. 1 1 

İlgili alanda doktora 

yapmış olmak. 

 5928/1-1 
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Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi 

ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

 

Bölüm Anabilim Dalı 

Unvanı 

Derece Açıklama 

Doçent 

Adet 

Yardımcı 

Doçent 

Adet 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ     

Felsefe Türk İslam Düşüncesi Tar. 1  3  

Felsefe Sistematik Felsefe ve Man.  1 3  

Matematik Analiz ve Fonk. Teorisi  1 1  

Sosyoloji Sosyometri  1 4  

Tarih Eskiçağ Tarihi  1 2  

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
Eski Türk Edebiyatı 1  2 

 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
Eski Türk Edebiyatı 

 
1 4 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değ. 1  1  

Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psik. Dan. 1  2  

Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psik. Dan.  1 3  

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi 1  1  

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi  1 5  

İlköğretim Matematik Eğitimi 1  2  

İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi 1  2  

İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi  1 4  

İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi 1  3  

İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi  1 5  

Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi 1  3  

Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi  2 4  

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İktisat İktisat Tarihi 1  1  

İktisat İktisadi Gel. ve  Ulus. İkt.  1 4  

İşletme Yönetim ve Organizasyon 1  1  

İşletme Üretim Yönetimi ve Paz. 1  1  

Siyaset Bil. ve 

Kamu Yön. 
Yönetim Bilimleri 1  1 

 

Uluslararası 

İlişkiler 
Siyasi Tarih 

 
1 5 

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ  

Gazetecilik Bilişim 1  2  

Halkla İlişkiler ve 

Tan. 
Halkla İlişkiler 

 
1 5 

 

Radyo-Tv. ve 

Sinema 
Fotoğrafçılık ve Grafik 

 
1 4 
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Bölüm Anabilim Dalı 

Unvanı 

Derece Açıklama 

Doçent 

Adet 

Yardımcı 

Doçent 

Adet 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Elektrik-

Elektronik Müh. 
Elektronik 1  3 

 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Bilgisayar Yazılımı  1 4 

 

İnşaat 

Mühendisliği 
Yapı 1  1 

 

Harita 

Mühendisliği 
Ölçme Tekniği  1 4 

 

Harita 

Mühendisliği 
Jeodezi  1 4 

 

Makine 

Mühendisliği 
Makine Teo.Sis.Din.Kont.  1 4 

 

Makine 

Mühendisliği 
Konstrüksiyon ve İmalat 1  1 

 

Endüstri 

Mühendisliği 
Endüstri Mühendisliği  1 4 

 

Gıda 

Mühendisliği 
Gıda Teknolojileri  1 4 

 

Gıda 

Mühendisliği 
Gıda Teknolojileri  1 5 

 

Çevre 

Mühendisliği 
Çevre Bilimleri  2 5 

 

Mimarlık Yapı Bilgisi  1 5  

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 

Felsefe ve Din 

Bilimleri 
Din Eğitimi 1  1 

 

Felsefe ve Din 

Bilimleri 
İslam Felsefesi  1 4 

 

İslam Tarihi ve 

Sanatları 
İslam Tarihi 1  1 

 

İslam Tarihi ve 

Sanatları 
İslam Tarihi  1 5 

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU 

Fizyoterapi ve 

Rehab. 
Nör. Fizyo Ter. ve Rehab. 1  2 

 

Sağlık Kurumları 

Yön. 
Sağlık Sistemleri Yön. 1  1 

 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

Meslek 

Yüksekokulu 
 

 
2 3 

 

Meslek 

Yüksekokulu 
 

 

1 4 

Fizik dalında 

doktora yapmış 

olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 
 

 

1 5 

Kimya dalında 

doktora yapmış 

olmak. 

 5930/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan: 

Bursa Prof. Dr. Türkan AKYOL Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliğince 03/11/2011 

tarihinde 2011/168063 İhale Kayıt No ile yapılan ve 05/12/2011 tarihinde sözleşmeye bağlanan 

“2012 Yılı Teknik Destek Personel Hizmeti Alımı (3 Kişi ile)” ihalesi sonucunda; 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesinin (e) bendinde belirtilen yasak fiil ve davranışında 

bulunduğu idarece sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilen; 

Bursa Girişim Grubu Taahhüt Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Adres: Ankara Yolu 

Cad. Tüze İş Merkezi No: 36/15 Osmangazi/BURSA, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret 

Sicil No: 73337, Oda Sicil No: 82769, Vergi No: 191 055 6475)’ne; 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 21 inci ve 26 ncı maddeleri gereğince 

verilen ve 18/11/2012 tarih 28471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 1 (bir) yıl süreyle, 4734 

sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 7.İdare Mahkemesi'nin 15/05/2013 

tarihli ve Esas No: 2012/1906 sayılı "...Dava konusu işlemin ... YÜRÜTÜLMESİNİN 

DURDURULMASI..." kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 26/06/2013 tarihli ve 2754 sayılı 

Onayı ile kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 5892/1-1 

————— 

Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Baştabipliğince 05/12/2011 tarihinde 

2011/185095 İhale Kayıt No ile yapılan ve 14/12/2011 tarihinde sözleşmeye bağlanan “2012 Yılı 

4 Personel ile 12 Aylık Bakım Onarım Hizmeti Alımı” ihalesi sonucunda; 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 17 nci maddesinin (e) bendinde belirtilen yasak fiil ve davranışında bulunduğu 

idarece sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilen; 

Bursa Girişim Grubu Taahhüt Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Adres: Ankara Yolu 

Cad. Tüze İş Merkezi No: 36/15 Osmangazi/BURSA, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret 

Sicil No: 73337, Oda Sicil No: 82769, Vergi No: 191 055 6475)’ne; 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 21 inci ve 26 ncı maddeleri gereğince 

verilen ve 21/12/2012 tarih 28504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 1 (bir) yıl süreyle, 4734 

sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 

15/05/2013 tarihli ve Esas No: 2013/63 sayılı “...Dava konusu işlemin ... YÜRÜTÜLMESİNİN 

DURDURULMASI...” kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 26/06/2013 tarihli ve 2753 sayılı 

Onayı ile kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 5891/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2012 yılı gayrisafı geliri 1.126.404,02.-TL. olan birinci sınıf Beşiktaş Onuncu Noterliği 

31 Ağustos 2013 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 5907/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Turkish Petroleum Int. Com. Ltd.’nin sahip bulunduğu AR/TPI/4634 hak sıra numaralı 

petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 19.09.2013 tarihinden 19.09.2015 tarihine 

kadar, 11.06.2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 

Geçici 1 ve 3 ncü maddelerine istinaden, mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesi 

gereğince 2 yıl süreyle uzatılması için 10.06.2013 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol 

Tüzüğünün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur. 5871/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 02.07.2013      Karar No: 6684 

ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI  : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

- MERKEZİ  : Ankara 

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

- MÜRACAAT TARİHİ : 31.01.2013 

RUHSATIN: 

- MAHİYETİ : Arama ruhsat süresinin uzatımı 

- KAPSADIĞI İL : Karadeniz’de Türk karasuları dışı 

- YÜZÖLÇÜMÜ : 1.196.830 hektar 

- HAK SIRA NUMARASI : AR/TPO/3920 

- VERİLİŞ TARİHİ : 30.06.2004 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O., sahip bulunduğu, yukarıda yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı 

petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 30.06.2013 tarihinden 

30.06.2016 tarihine kadar, mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 ve 55/5 nci maddelerine 

istinaden teminat karşılığında üç yıl süreyle uzatılması için 31.01.2013 tarihli dilekçesiyle 

müracaatta bulunmuştur. 

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

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

arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, sahip bulunduğu AR/TPO/3920 

hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona erdiği 30.06.2013 

tarihinden itibaren, söz konusu arama ruhsat sahasında uzatılan süre içerisinde bir arama kuyusu 

açılmaması halinde teminatın Hazine’ye irat kaydedilmesi şartıyla, 11.06.2013 tarihinde 

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

istinaden, mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 ve 55/5 nci maddeleri ve 08.04.2013 tarihli 

ve 2013/4628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 30.06.2016 tarihine kadar teminat 

karşılığında 3 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 5872/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.07.2013      Karar No: 6688 

DEVREDEN ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI : Merty Enerji Pet. Arama Eğitim ve Serv. Hiz. A.Ş. 

- MERKEZİ ve 

TEBLİGAT ADRESİ : Mustafa Kemal Mah. 2139. Sok. No:8 Çankaya, ANKARA 

DEVRALAN ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI : Marsa Turkey B.V. 

- MERKEZİ : De Lairessestraat 154 1075 HL Amsterdam, The 

Netherlands 

- TÜRKİYE’DEKİ 

ADRESİ : Şehit Ersan Cad. Çobanyıldızı Sok. No: 5 B Blok Daire: 3 

06680, Çankaya, ANKARA 

DEVREDİLEN PETROL 

HAKKININ MAHİYETİ : Merty Enerji Pet. Arama Eğitim ve Serv. Hiz. A.Ş.’nin 

AR/MER-MRS/3913 hak sıra no.lu petrol arama 

ruhsatındaki %10 hissesinin tamamının Marsa Turkey 

B.V.’ye devri. 

MÜRACAAT TARİHLERİ : 21.03.2013, 15.04.2013 

KARAR: 

Merty Enerji Pet. Arama Eğitim ve Serv. Hiz. A.Ş. ile Marsa Turkey B.V.’nin müştereken 

sahip bulundukları AR/MER-MRS/3913 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki Merty Enerji 

Pet. Arama Eğitim ve Serv. Hiz. A.Ş.’nin % 10 hissesinin tamamını, Marsa Turkey B.V.’ye 

devretmek, adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen %10 hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle 

birlikte devralmak için Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36 ve Petrol Tüzüğü’nün 31, 32/C maddelerine 

istinaden 21.03.2013 ve 15.04.2013 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen 

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

alındıktan sonra; 

Merty Enerji Pet. Arama Eğitim ve Serv. Hiz. A.Ş.’nin AR/MER-MRS/3913 hak sıra 

no.lu petrol arama ruhsatındaki %10 hissesinin tamamının Marsa Turkey B.V.’ye bütün hak ve 

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

Petrol Siciline tescil edilmesine 11.06.2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6491 sayılı 

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

34, 35 ve 36 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde AR/MER-MRS/3913 hak 

sıra no.lu petrol arama ruhsatının tamamı Marsa Turkey B.V.’nin olacaktır. 5926/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 20L2B pafta, 578 ada, 2 parsel üzerindeki 716749 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret 

Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11030, Oda Sicil No: 16519), Sariye BÜLBÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 12841, Oda Sicil No: 40045) ve Mehmet Hayır ŞEHİT’in (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15076, Oda Sicil No:49987) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 

28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 27.06.2013 tarihli ve 5624 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5847/1/1-1 

————— 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 20M.4B pafta, 742 ada, 3 parsel üzerindeki, 587420 YİBF nolu 

(A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret 

Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 

28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 27.06.2013 tarihli ve 5625 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5847/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 20M.4B pafta, 742 ada, 3 parsel üzerindeki, 587421 YİBF nolu 

(A1 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret 

Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 

28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 27.06.2013 tarihli ve 5626 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5847/3/1-1 

————— 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 20M.4B pafta, 742 ada, 3 parsel üzerindeki, 588866 YİBF nolu 

(A2 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret 

Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 

28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 27.06.2013 tarihli ve 5627 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5847/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 20M.4B pafta, 742 ada, 3 parsel üzerindeki, 588867 YİBF nolu 

(A3 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret 

Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 

28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 27.06.2013 tarihli ve 5628 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5847/5/1-1 

————— 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 20M.4B pafta, 742 ada, 3 parsel üzerindeki, 588870 YİBF nolu 

(A4 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret 

Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 

28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 27.06.2013 tarihli ve 5629 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5847/6/1-1 

————— 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 20M.4B pafta, 742 ada, 3 parsel üzerindeki, 588871 YİBF nolu 

(A5 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret 

Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 
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sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 

28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 27.06.2013 tarihli ve 5630 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5847/7/1-1 

————— 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 20M.4B pafta, 742 ada, 3 parsel üzerindeki, 588874 YİBF nolu 

(A6 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret 

Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 

28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 27.06.2013 tarihli ve 5631 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5847/8/1-1 

————— 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 20M.4B pafta, 742 ada, 3 parsel üzerindeki, 588875 YİBF nolu 

(B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret 

Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 
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Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 

28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 27.06.2013 tarihli ve 5632 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5847/9/1-1 

————— 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 20M.4B pafta, 742 ada, 3 parsel üzerindeki, 588879 YİBF nolu 

(B1 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret 

Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 

28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 27.06.2013 tarihli ve 5633 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5847/10/1-1 

————— 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 20M.4B pafta, 742 ada, 3 parsel üzerindeki, 588926 YİBF nolu 

(C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret 

Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 

28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 27.06.2013 tarihli ve 5634 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5847/11/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Barok Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Samsun İli, İlkadım İlçesi, 2824 ada, 4 parsel üzerindeki 718811 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 24280 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1018 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Barok Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi 

Osman Murat ÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18647, Oda Sicil No: 

21235) sorumlu denetim elemanları Harun AKDAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:17442, Oda Sicil No:39543) ve Mehmet Birol VARDAL’ın (Mimar, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:17950) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı 

Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 1018 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Barok Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim 

faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç 

defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi 

Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1018 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 27.06.2013 tarihli ve 5635 sayılı 

Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5847/12/1-1 

————— 

BDB Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, 20L-IVc pafta, 1308 ada, 4 parsel üzerindeki 510943 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (ı) fıkraları ile 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (c), (ç), (d) ve 

6.maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5255-5810 Ticaret 

Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 192 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BDB 

Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Adnan KAV ( Şirket Müdürü, İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6689, Oda Sicil No: 31925), Mustafa 

Selçuk ÜNER ( Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60983) 

sorumlu denetim elemanı Ömer KUZU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:2931,Oda Sicil No: 31407 ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 

(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, 

BDB Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Yapı Denetim İzin Belgesi 26.06.2013 tarihli ve 28689 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 27.06.2013 tarihli ve 5636 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5847/13/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, 40.30.U pafta, 105 parsel üzerindeki 131256 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (b) fıkrasında ve Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 13432 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Erkan KAYIN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

61488) ve Hayrettin GÜÇLÜ’nün ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56547) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Yapı Denetim İzin Belgesi 27.07.2012 tarihli 

ve 28366 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma 

kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına 

işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının 

kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu 

durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün 

yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam 

ettirilmesi, Bakanlık Makamının 27.06.2013 tarihli ve 5637 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5847/14/1-1 

————— 

Adakent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20M4A pafta, 791 ada, 2 parsel üzerindeki 662253 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18884-26619 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına 

kayıtlı 841 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adakent Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu 

denetim elemanı Mehmet EBREM’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15319, 

Oda Sicil No:12097) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 

süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici 

olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Bakanlık Makamının 27.06.2013 tarihli ve 5638 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5847/15/1-1 

————— 

Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Beldesi 452 ada, 5 parsel üzerindeki 97643 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (h), (ı) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 165837 Ticaret Sicil No ile Ankara 

Ticaret Odasına kayıtlı 167 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özel Girişim Yapı Denetim 

Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa SAFRANCILAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve 
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Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1253, Oda Sicil No:30545), Bahir TİRE  (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3154, Oda Sicil No:28136) sorumlu denetim 

elemanları Erdal DÖLCÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4410, Oda Sicil 

No:14025), Fahri SAYDIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4332, Oda Sicil 

No:18743), Cüneyt MERALBAYSAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:3487, Oda Sicil No:24042) ve Baran DEMİRÇELİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:54550) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 08.07.2008 tarihli ve 26930 

sayılı, 29.06.2011 tarihli ve 27979 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici 

olarak durdurulan, ayrıca 02.04.2010 tarihli ve 27540 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tasfiye işlemi 

gerçekleştirilen, 167 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özel Girişim Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. 

maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 167 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 27.06.2013 tarihli ve 5639 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5847/16/1-1 

————— 

Demirefe Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İzmir ili, Torbalı ilçesi, L18C-1A pafta, 592 ada, 5 parsel üzerindeki 693182 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (f) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 130669 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret 

Odasına kayıtlı 778 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Demirefe Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Atilla GÜNERKEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:3500, Oda Sicil No:10494) ve Fatma YİĞİTTOP’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:53140) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 27.06.2013 tarihli ve 5640 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5847/17/1-1 

————— 

Asa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 186 ada, 32k3d pafta, 7 parsel üzerindeki 648145 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3356 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret 
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Odasına kayıtlı 903 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asa Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

kuruluş ortağı veya yetkilisi Hakan BOZOK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

13060, Oda Sicil No: 24918), Sadık DAVARCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:2241, Oda Sicil No: 28950) sorumlu denetim elemanları Mehmet Kamil DEMİR 

(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11323, Oda Sicil No: 66904), 

Alper ÇİMEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5307, Oda Sicil No: 15461), 

Turan TAŞKIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16192, Oda Sicil 

No: 27845), Cemil YAMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8199, Oda Sicil 

No: 16677) ve Eyüp Caner GÖRGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:77296) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 27.06.2013 tarihli ve 5641 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5847/18/1-1 

————— 

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 

F22D24C1B pafta, 393 ada, 7 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı 

Denetim Ltd. Şti.'nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mesut KÖSEBAŞKAN 

(Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 

4. İdare Mahkemesi'nin 20.03.2013 tarihli ve E.2012/776-K.2013/417 sayılı kararında "dava 

konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı 

ile Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mesut KÖSEBAŞKAN (Denetçi No:7836, 

Oda Sicil No:33070) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.06.2013 tarih ve 5512 

sayılı Makam Olur'u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5842/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle 44766 ada 1 parselin kullanım kararının değiştirilmesine ait 1/1000 ölçekli 

ama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5870/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediyesi Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 02/04/2013 tarih ve 188 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/06/2013 tarih ve 1059 sayılı kararı ile tadilen onanan 

"Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 45981 ada 1 ve 2 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 

ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği Teklifi'' 10/07/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5865/1-1 
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Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/40953 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İzmir Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe İzmir/Bornova 

Adresi 
Kemalpaşa Caddesi No: 98 

Hacılarkırı Bornova/İzmir 
Tel-Faks 0232 479 48 06-0232 479 31 80 

Posta Kodu 35040 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Erşen Nedim Birgüvi-Kaan Ticaret  

Adresi 
1259 Sokak No: 17 Deren İş Merkezi 

Kat: 3 Daire: 302 Kahramanlar/İzmir 
 

T.C. Kimlik No. 25274096320  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
120907  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5864/1-1 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/10479 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı / Karabük Üniversitesi 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Karabük Üniversitesi Yapı İşleri 

ve Teknik Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Karabük/Merkez 

Adresi 
100. Yıl Mah. Balıklar Kayası 

Mevkii 
Tel-Faks 370 433 11 12 – 370 433 11 45 

Posta Kodu 78050 E-Mail yapiisleri@karabük.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Güzay İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Muhammed Zafer Okumuş 

Adresi 
Kastamonu Yolu Üzeri 8. Km. 

Safranbolu/Karabük 

Kastamonu Yolu Üzeri 8. Km. 

Safranbolu/Karabük 

T.C. Kimlik No.  10785116582 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
452 003 0120  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı bulunmamaktadır. 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1820 Kaydı bulunmamaktadır. 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5880/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/38313 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi 

İl/İlçe Merkez 

Adresi 
Ali Çetinkaya Kampüsü İzmir 

Karayolu 7. Km. Afyonkarahisar 
Tel-Faks 0 272 228 14 29 – 0 272 228 14 30 

Posta Kodu 03200 E-Mail hastaneihale@aku.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Lotus Medikal İç ve Dış Ticaret 

Güngör Okur 
 

Adresi 
Eskibağlar Mah. Üniversite Cad. 

Seyman Apt. No: 4/1 Eskişehir 
 

T.C. Kimlik No. 28192665098  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
28192665098  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Eskişehir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 28070 /  

Oda Sicil No: 31794 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5878/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4926 Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Polatlı İlahiyat Fakültesi

Kurulması Hakkında Karar
2013/4927 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İslami

İlimler Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması
Hakkında Karar

2013/4943 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin
Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği
Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli
ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına
Dair Karar

2013/4945 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2013/4946 Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2013/4947 Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Spor Bilimleri ve
Teknolojisi Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2013/4960 Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller
Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin Belçika Kısmının İptaline Dair Tezkere
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)
— Dicle Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Urartu Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/7/2013 Tarihli ve 5409

Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


