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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2013/5141
Elazığ Havalimanının daimi yolcu giriş-çıkış hava hudut kapısı olarak tespiti; İçişleri

Bakanlığının 2/7/2013 tarihli ve 127442 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun
1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

                     F. ÇELİK                                          S. KILIÇ                                  A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

16 Ağustos 2013
CUMA

Sayı : 28737



Karar Sayısı : 2013/5152

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak,

Çanakkale ilinde Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bu Müdürlüğe bağlı

olarak (3) adet şube müdürlüğü kurulması; İçişleri Bakanlığının 13/6/2013 tarihli ve 118610

sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar

Kurulu’nca 22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5153

Ekli “Finike Denizaltı Dağlarının Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlan

Edilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 10/7/2013

tarihli ve 6771 sayılı yazısı üzerine, 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

FİNİKE DENİZALTI DAĞLARININ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ OLARAK

TESPİT VE İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi 

MADDE 1 – (1) Ekli harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan Finike

Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Usul ve esaslar

MADDE 2 – (1) Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde ilgili mevzuat

hükümlerine göre çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesi çerçevesinde alan kullanım

ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlıklar

tarafından hazırlanır. Söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde bölgedeki faaliyetlere ilişkin

tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi ilgili bakanlıklar ve valiliklere aittir. 

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 
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—— • ——
Karar Sayısı : 2013/5187
Ekli “Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreti-

cilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın
yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 23/7/2013 tarihli ve 12148
sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 2844 sayılı Fındık
Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre,
Bakanlar Kurulu'nca 25/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ VE ALTERNATİF

ÜRÜNE GEÇEN ÜRETİCİLERE TELAFİ EDİCİ ÖDEME YAPILMASINA

DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 2013/4245 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-

lüğe konulan “Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreti-

cilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar”ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer

alan “30/4/2013” ibaresi “2/10/2013” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Karar 30/4/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

—— • ——
ATAMA KARARLARI

          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/557

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Selim ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun

2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

14/8/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Sağlık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/558

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Dr. Ahmet ÖZDİNÇ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

14/8/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                   Mehmet MÜEZZİNOĞLU

                Başbakan                                         Sağlık Bakanı

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/1/2013 28544
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YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:
BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL

BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tara-

fından açılacak bakıma muhtaç engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin açılış izin-
lerinin verilmesi, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri, müeyyideleri, bakım hiz-
metlerinin kapsamı, bakım hizmeti için başvuru şekli ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açı-

lacak bakıma muhtaç engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Ka-

nununun 34 ve ek 7 nci maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
b) Bakıma muhtaç engelli birey: Engellilik sınıflandırmasına göre ağır engelli olduğu

belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine
getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek
derecede düşkün olan kişiyi,

c) Bakıcı personel: Sağlık meslek lisesi, liselerin çocuk gelişimi ve eğitimi, engelli veya
yaşlı bakımı bölümü mezunu ya da bu lise ve bölümlerin ön lisans programları mezunu ya da
Millî Eğitim Bakanlığı onaylı asgari 400 saatlik Engelli Bireyler İçin Bakım Elemanı Modül
Programı veya yükseköğretim kurumlarının aynı amaçlı, eşdeğer eğitim programlarından ser-
tifika alan kişiyi,

ç) Bireysel bakım planı: Bakıma muhtaç engelli bireyin bakımına ilişkin fiziksel, psi-
ko-sosyal ve benzeri alanlarda yaşanan sorunları, bu sorunların sebeplerini ve tespit edilen ve-
riler doğrultusunda hangi alanlarda ve kapsamda bakıma ihtiyacı olduğunun belirlenmesini,
belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yapılabilecek çalışmaları içeren ve genel çerçevesi Bakan-
lıkça belirlenen planı,

d) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,
e) Merkez: Bakıma muhtaç engelli bireylerin bakımı için yatılı veya gündüzlü hizmet

veren, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan sosyal hizmet kuruluşu statü-
sündeki özel bakım kurumlarını,

f) Meslek personeli: Aldığı lisans eğitimi ile sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı,
psikolog, psikolojik danışman, gerontolog, çocuk gelişimci ve ergoterapist unvanına sahip
olanlar ile fakültelerin özel eğitim bölümü mezunlarını,

g) Sağlık personeli: Hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni ve teknikeri ile yaşlı ve evde hasta
bakım teknikerini,

ğ) Usta öğretici: En az ortaöğretim mezunu olan ve istihdam edileceği alanda mezun
veya sertifika sahibi olduğunu belgelendiren öğreticileri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkez Açma, Hizmete Başlama, Devir ve Nakil

Merkez açmak için başvurunun yapılması ve değerlendirilmesi
MADDE 5 – (1) Merkez açmak isteyen gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerinin talebi

halinde, il müdürlüğünce görevlendirilecek personel tarafından rehberlik amaçlı ön görüşme
yapılır.

(2) Merkez açmak isteyen gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri aşağıda belirtilen bel-
gelerle birlikte il müdürlüğüne başvurur:

a) Merkez binası olarak kullanılacak yerin maliki olması veya sözleşme ile kullanması
halinde merkezin adı, bakım hizmeti verilecek engel grubu veya grupları, hizmetin yatılı veya
gündüzlü olarak verileceği, binanın açık adresini içeren dilekçe ile 8 inci ve 9 uncu maddelerde
belirtilen belgeler.

b) Merkez binasının yeni inşa edilecek olması halinde merkezin adı, bakım hizmeti ve-
rilecek engel grubu veya grupları, hizmetin yatılı veya gündüzlü olarak verileceği, inşa edilecek
binanın açık adresi ile arazi bilgileri ve Bakanlıkça belirlenmiş olan ihtiyaç programına uygun
proje ile 8 inci maddede belirtilen belgeler.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılan başvuru üzerine;
a) İl müdürlüğünce, bir il müdür yardımcısı ve en az iki meslek personelinden bir in-

celeme heyeti oluşturulur. Heyet, otuz iş günü içinde dosya üzerinde inceleme yapar ve merkez
binasının fiziki şartlarını veya yeni inşa edilecekse araziyi yerinde inceler. Yapılan inceleme
sonucunda merkez binasının, kurucunun ve sorumlu müdürün şartlara uygunluğunun tespit
edilmesi hâlinde bu husus tutanak altına alınarak, ön izin talebinin karara bağlanması amacıyla
dosyanın bir nüshası Bakanlığa gönderilir.

b) Bakanlık bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından dosya üzerinde ve ihtiyaç
duyulması halinde yerinde inceleme yapılır. Bakanlığın kararı il müdürlüğü aracılığı ile kuru-
cuya bildirilir. Ön izin konusundaki kararın olumlu olması halinde kurucu 13 üncü maddede
belirtilen süre içinde başvuru dosyasını tamamlamak üzere işlemleri başlatır.

(4) Sosyal hizmet kuruluşlarının coğrafi ve sosyal açıdan yurt sathında dengeli dağılı-
mının sağlanması ve bakıma muhtaç engelli bireyin yüksek yararı doğrultusunda bakım ihti-
yacının kurumsal bakım yerine öncelikle ailesinin yanında veya yaşadığı yerde karşılanması
esastır. Bu doğrultuda, bir ilde engelli bireylere yönelik hizmet veren resmi ve özel bakım mer-
kezlerinin toplam kapasitesi il nüfusunun on binde üçünden fazla olamaz.

(5) Yeni merkez açma, kapasite artırımı ve il dışı nakil işlemlerinde dördüncü fıkrada
belirlenen ölçüt uygulanır.

(6) Yeni merkez açma, kapasite artırımı ve il dışı nakil taleplerinde, ulaşılacak toplam
kapasitenin, o il için dördüncü fıkra kapsamında belirlenen kapasiteyi aşacak olması halinde,
il müdürlüğü ilde bakım hizmetine olan ihtiyaç kapsamında talebi değerlendirir. Olumlu de-
ğerlendirilen talepler, gerekçeleri de içeren birer rapor halinde Bakanlığa bildirilir. Uygun gö-
rülen talepler, Bakanlık Makamının onayına sunulur. Onay üzerine talebe ilişkin işlemler baş-
latılır.

Merkezin adı
MADDE 6 – (1) Merkez adında, mevcut resmî ve özel bakım merkezlerinde kullanılan

ad ve unvanlar ile yabancı dildeki kelime ve deyimler kullanılamaz.
(2) Merkez adında hizmet verilecek engel grubu belirtilemez.
(3) Merkez tabelasında Bakanlık ambleminin kullanılması zorunludur. Amblem, merkez

tabelası haricinde kullanılamaz.
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Kurucu ve sorumlu müdür olacak kişilerde aranan genel şartlar
MADDE 7 – (1) Kurucu ve sorumlu müdür olacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
c) 29/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve ca-
susluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık suçlarından veya cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan
veya 59 uncu maddenin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fiillerden
mahkûm olmamak.

Kurucudan istenecek belgeler
MADDE 8 – (1) Kurucu olacak gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcisin-

den aşağıdaki belgeler istenir:
a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası beyanı,
b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,
c) En az ilkokul mezunu olduğuna dair belge,
ç) Ticaret şirketi şeklinde yapılanmış tüzel kişiler için, şirket ilanının yayınlandığı ku-

ruluşun açılış faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret unvanı, kayıtlı olunan ticaret
sicil memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yö-
netimini gösterir ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmışsa ticaret sicil
gazetesinin aslı veya il müdürlüğü onaylı örneği), bağlı bulunulan vergi dairesi adı ve vergi
kimlik numarası beyanı, noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya il müdürlüğü onaylı örneği
ile şirket temsilcisinin hissedarlar arasında olduğunu gösterir il müdürlüğü onaylı belge ve
karar örneği,

d) Tüzel kişinin sermaye şirketi olması hâlinde gösterilen temsilcinin hissedarlar ara-
sından olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir noterden onaylı belge ve karar ör-
neği,

e) Kurucunun dernek veya vakıf olması hâlinde; vakıf senedi veya dernek tüzüğünde
engellilik alanında faaliyette bulunabileceğini gösterir belge ve karar örneği ile temsilcinin,
dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,

f) Kurucunun vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olmadığına dair
belge,

g) Daha önce bu alanda faaliyet gösterip göstermediğine dair yazılı beyanı.
Sorumlu müdürden istenecek belgeler
MADDE 9 – (1) Merkezde sorumlu müdür olacak kişiden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası beyanı,
b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,
c) Engelli bireylere yönelik hizmet alanlarında en az iki yıl deneyimli olduğuna ilişkin

belge,
ç) Özgeçmişini içeren yazılı beyanı,
d) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen meslek personeli ile (g)

bendinde belirtilenlerden lisans mezunu olan sağlık personelinin ve tabibin mezuniyet belgesi
örneği,
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e) Meslek personeli ve sağlık personeli ile tabip unvanına sahip olmayan lisans mezun-
ları için Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Engelli Bireyler İçin Bakım Elemanı Modül Programı
sertifikası ya da Yükseköğretim Kurumlarından aynı amaçlı, eşdeğer eğitim programlarından
alınacak belge örneği,

f) Kurucu ile sorumlu müdür arasında yapılacak iş sözleşmesi.
(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hükümlülüğün merkezde

çalışmaya başladıktan sonra gerçekleşmesi halinde de sorumlu müdürün çalışma onayı iptal
edilir.

Merkezde çalıştırılacak diğer personel için istenecek belgeler
MADDE 10 – (1) Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıdaki belgeler istenir:
a) Personelin çalışma talebine ilişkin dilekçe,
b) Türk vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı, yabancı uyruk-

lular için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen çalışma izninin örneği,
c) Öğrenim durumunu gösterir belge,
ç) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen suçlardan hükümlülüğü bu-

lunmadığına dair yazılı beyanı,
d) Özgeçmişini içeren yazılı beyanı,
e) Kurucu ile personel arasında yapılacak iş sözleşmesi.
(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hükümlülüğün merkezde

çalışmaya başladıktan sonra gerçekleşmesi halinde de personelin çalışma onayı iptal edilir.
Çalıştırılacak personel için yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıdaki işlemler yapılır:
a) Merkezde çalıştırılacak personel için istenilen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi

şartıyla suretleri iki nüsha hâlinde il müdürlüğüne teslim edilir.
b) İl müdürlüğünce, belgeler 10 uncu madde ve üçüncü bölümde belirtilen şartlar yö-

nünden incelenerek uygun olanlara beş iş günü içinde çalışma onayı verilir.
c) Personelin belgeleri ve çalışma onayının bir nüshası il müdürlüğünde merkeze ilişkin

oluşturulan dosyada muhafaza edilir, diğer nüsha merkeze gönderilir.
ç) Çalışma onayı verilen personel için merkez tarafından fotoğraflı kimlik kartı düzen-

lenir. Kimlik kartında personelin adı, soyadı, görevi, göreve başlayış tarihi ve nüfus bilgileri
yer alır. Kimlik kartı il müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir. Merkezde görevli tüm per-
sonel kimlik kartını görevi süresince görünür bir şekilde üzerinde taşır.

d) Çalışma onayı verilmeyen personel merkezde çalıştırılamaz; (b) bendinde belirtilen
onay süreci başlayan personel için eksik personel çalıştırmadan dolayı ceza verilmez.

e) Merkezde çalışacak olan personel ile merkez arasında iş sözleşmesi yapılır.
f) Personelin sigortalı işe giriş bildirgeleri, merkez tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu

Başkanlığına bildirilir.
Merkez binası için istenen belgeler
MADDE 12 – (1) Merkezin açılacağı binaya ilişkin olarak aşağıdaki belgeler istenir:
a) Binanın tapu senedi veya kullanım hakkının elde edildiğine dair sözleşme örneği,
b) Binanın, yapı kullanma izin belgesi örneği ve yetkili birimlerden alınacak Depreme

Dayanıklılık Raporu,
c) Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki ile onaylı mimari proje

örneği,
ç) Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış cephesini ve

tabelasını gösteren fotoğraflar veya farklı formatlarda görüntü kayıtları,
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d) Merkezin, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun
olduğuna dair rapor,

e) Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair rapor,
f) Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair rapor.
Merkez açmak için dosyaların tamamlanma süresi
MADDE 13 – (1) Merkez açmak isteyen kurucu, merkez binasını sözleşme ile edine-

cekse ya da sahibi olduğu mülkü kullanacaksa 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi
kapsamında tarafına yapılan bildirim tarihinden itibaren bir yıl içinde; merkez için yeni bina
inşa edilecekse üç yıl içinde dosyasını tamamlayarak il müdürlüğüne teslim eder. Bu süre içinde
dosyalarını teslim etmeyen kurucuların başvurusu iptal edilir. Ancak, bu süreler sonunda ek-
sikliklerin tamamlanamaması halinde, başlanmış işlerin bitirilmesi amacıyla iletilen ek süre
talebi il müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Uygun görülmesi halinde bir yıla kadar ek süre
verilebilir. İl müdürlüğünce talep hakkında verilen karar, gerekçesi ile birlikte Bakanlığa bil-
dirilir.

Açılış izni için yapılacak işlemler
MADDE 14 – (1) Açılış izni için aşağıda belirtilen işlemler yapılır:
a) Açılış izni için gerekli olan ve 8, 9, 10 ve 12 nci maddelerde belirtilen belgeler iki

dosya hâlinde hazırlanarak, incelenmek üzere kurucu tarafından il müdürlüğüne teslim edilir.
5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen inceleme heyeti tarafından dosya in-
celenir ve merkezin fiziki şartları ile tefriş durumu yerinde görülür. Uygun görülmesi halinde
ayrıntılı değerlendirme raporu ile birlikte dosyanın bir nüshası il müdürlüğü tarafından otuz iş
günü içinde Bakanlığa gönderilir.

b) Bakanlıkça, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen komisyon ta-
rafından dosya üzerinde ve ihtiyaç duyulması halinde yerinde inceleme yaptırılır. Komisyonca
hazırlanan inceleme raporu Bakanlığa sunulur. Bakanlığın uygun görmesi halinde açılış onayı
dosya ile birlikte il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlüğü düzenleyeceği sorumlu müdür belgesi
ve açılış izin belgesini resmî yazı ile kurucuya gönderir. Bakanlıkça talebin reddi ya da eksiklik
tespiti halinde, karar il müdürlüğü aracılığıyla kurucuya bildirilir.

c) Bakanlıkça onaylanan dosyanın aslı il müdürlüğünde muhafaza edilir. Bir sureti ku-
rucuya imza karşılığı teslim edilir.

ç) Açılış izin belgesi ve sorumlu müdür belgesi merkezin görülebilecek bir yerine asılır.
d) Açılış izin belgesi verilen merkezle ilgili olarak işveren, iş yeri adı ve yapılan işin

niteliğine ilişkin bilgiler il müdürlüğü tarafından bir ay içinde çalışma ve iş kurumu il müdür-
lüğüne ve defterdarlığa bildirilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden öncekiler de dâhil olmak üzere, açılış, devir ve
nakil izni olmadan usulsüz olarak merkez açtığından dolayı veya Bakanlıkça yapılan denetimler
sonucunda veya mevzuata aykırı uygulamalardan dolayı merkezi kapatılan ya da merkezini bu
Yönetmelik ile belirlenen usullere uymadan kapatan gerçek kişiler ile gerçek kişinin hissedarı
olduğu tüzel kişiliğin merkez açmak istemesi halinde merkeze açılış izni verilmez. Bu fıkraya
aykırı bir şekilde verildiği tespit edilen açılış izinleri iptal edilir.

(3) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hükümlülüğün merkez açıl-
dıktan sonra gerçekleşmesi halinde açılış izin onayı ve belgesi iptal edilir.

Merkezin hizmete başlaması
MADDE 15 – (1) Açılış izin belgesi düzenlenen merkeze engelli birey kabul edilebil-

mesi için en az bir meslek personeli, bir sağlık personeli, dört bakıcı personel ve üç nöbet so-
rumlusu istihdam edilmesi zorunludur.
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(2) Merkez tarafından personelin sigortalı işe giriş bildirgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığına bildirilir.

Şube açılması
MADDE 16 – (1) Merkezlerin açılışındaki usule uygun olarak şube açılabilir. Her şube

için ayrı sorumlu müdür ve personel istihdamı zorunludur.
Ek bina açılması
MADDE 17 – (1) Merkez binası ile aynı bahçe içinde olan binalar, merkezin açılış

amacına uygun olarak hizmet vermek amacıyla kullanılabilir. Merkez binası olarak kullanılacak
bu binalarla ilgili başvuru ve diğer işlemler, yeni merkez açılışındaki işlemler gibi gerçekleş-
tirilir. Ek binalar için ayrı sorumlu müdür istenmez.

Temsilcinin değişmesi
MADDE 18 – (1) Özel hukuk tüzel kişilerince merkez açma yetkisi verilen temsilcinin

değişmesi durumunda, temsilcinin kurucu olması ile ilgili yönetim kurulu kararının tasdikli
örneği ve başvuru için 8 inci maddede istenen belgeler iki nüsha halinde hazırlanarak il mü-
dürlüğüne başvurulur. Yeni temsilcinin niteliklerinin kurucu olmak için belirlenen şartlara uy-
gun olması hâlinde, il müdürlüğü yeni temsilcinin kabul edildiğini resmî yazı ile tüzel kişiliğe
ve Bakanlığa bildirir. Açılış izin belgesi sadece temsilci değişikliğini belirtecek şekilde yeniden
düzenlenir.

Devir işlemleri
MADDE 19 – (1) Merkezin devredilmek istenmesi halinde, devretme ve devralma

talebinde bulunan gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri, bu taleplerini içeren dilekçeler ile
8 inci maddede istenen belgeleri iki nüsha halinde hazırlayarak il müdürlüğüne müracaat eder-
ler. İl müdürlüğü başvuruya ilişkin belgeleri Bakanlığa gönderir. Yapılan inceleme sonunda
devir işleminin uygun görülmesi halinde devir onayı il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlü-
ğünce devir işleminin gerçekleştiğine ilişkin noter belgesine istinaden açılış izin belgesi dü-
zenlenerek resmî yazı ile devralan gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerine bildirilir.

(2) Devre ilişkin Bakanlık onayını müteakiben noter işleminden önce il müdürlüğünce
oluşturulacak komisyon tarafından 37 nci madde uyarınca merkezde zorunlu olarak bulundu-
rulması gereken her türlü belge, defter ve dosyalar ile engelli bireyin kendisi ya da yasal tem-
silcisi tarafından merkeze teslim edilen ve emanet kasa ve hesabında tutulan para, mücevher
ve kıymetli kâğıtları ile harçlıkları, tutanakla tespit edilir; devir işleminin gerçekleşmesini mü-
teakiben komisyon huzurunda sorumlu müdür ve devralan kurucuya teslimi sağlanır.

Nakil işlemleri
MADDE 20 – (1) Merkez binasının değiştirilmek istenmesi hâlinde:
a) Binanın aynı il içinde olması durumunda, yeni binanın adresini içeren bir dilekçe ile

il müdürlüğüne başvurulur. Nakil izni için yeni merkez açılışında uygulanan işlemler yapılır.
Ancak nakil izni verilmesinde tefrişle ilgili şartlar aranmaz.

b) Binanın başka bir ilde olması halinde (a) bendinde belirtilen işlemlerin yanı sıra mer-
kezde bakım hizmeti alan engelli bireylerin nakil durumu da değerlendirilir. Merkezde bakım
hizmeti alan engelli bireylerin veya yasal temsilcilerinin nakil işlemine rıza göstermesi halinde
merkezin taşındığı il müdürlüğünce mevcut belgeler üzerinden engelli bireylerin nakil onayı
verilir. Engelli birey veya yasal temsilcisi tarafından rıza gösterilmemesi halinde, il müdürlü-
ğünce engelli birey için uygun hizmet modeli belirlenir.

c) Doğal afetler, salgın hastalık ve seferberlik gibi olağanüstü durumlarda il müdürlü-
ğünün teklifi ve Bakanlık onayı ile merkez, süresi Bakanlıkça belirlenmek üzere engelli bireyler
ile birlikte farklı bir ildeki adrese taşınabilir. Bu durumda, Bakanlık tarafından ödenen bakıma
muhtaç engelli bireylerin bakım ücretleri, merkezin kurulduğu ildeki il müdürlüğü tarafından
ödenir, merkezin takip ve kontrolü ise nakledilen il müdürlüğü tarafından yapılır.
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Sorumlu müdürün değişmesi
MADDE 21 – (1) Sorumlu müdürün görevinden ayrılması veya görevine son verilmesi

hâlinde; bu durum ve vekâlet edecek sorumlu müdür merkez kurucusu tarafından aynı gün
içinde il müdürlüğüne bildirilir, ilgili evrak yedi iş günü içinde il müdürlüğüne teslim edilir.
Sorumlu müdürün ayrılmasını müteakiben otuz gün içinde merkez için yeni sorumlu müdür
belirlenir ve belgeleri il müdürlüğüne teslim edilir.

(2) Sorumlu müdürlüğün vekâleten yürütüleceği dönem için sorumlu müdür şartlarını
taşıyan personel bulunmaması halinde sorumlu müdürün yetki ve görevleri kurucu tarafından
yerine getirilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen sürede sorumlu müdür şartlarını taşıyan kişi bulunamaması
hâlinde, merkeze otuz gün ilave süre verilebilir. Bu fıkrada düzenlenen ek süre bir takvim yılı
içinde ancak bir kez verilebilir.

Sorumlu müdürün izne ayrılması
MADDE 22 – (1) Sorumlu müdürün çeşitli nedenlerle izne ayrılması hâlinde merkezde

çalışan bir meslek personeli vekil olarak bırakılır. Sorumlu müdür izne ayrılmadan önce kul-
lanılacak izin süresi ve vekâlet edecek personel aynı gün içinde il müdürlüğüne bildirilir, ilgili
evrak yedi iş günü içinde il müdürlüğüne ulaştırılır.

(2) Sorumlu müdür, yıllık ya da mazeret iznine ayrılması halinde, izne ayrılmadan önce
vekilini belirterek izin formunu imzalar. Sağlık iznine ayrılması halinde ise izin formu kendisi
ya da kurucu tarafından imzalanır. Bu formlar il müdürü tarafından onaylanır.

(3) İzin formu merkezin gelen evrak kayıt defterine tarih ve sayı verilerek kaydedilir
ve sorumlu müdürün dosyasında on yıl süreyle muhafaza edilir.

(4) Ödemeye esas belgeler içinde yer alan personel listesinde, sorumlu müdürün izinli
olduğu belirtilir.

Görevden ayrılan personelin bildirimi
MADDE 23 – (1) Merkezden ayrılan, vefat eden, görevine son verilen, yıllık veya sağ-

lık iznine ayrılan personel aynı gün içinde il müdürlüğüne bildirilir, ilgili evrak yedi iş günü
içinde il müdürlüğüne ulaştırılır.

(2) Personelin yıllık, mazeret ya da sağlık izni için doldurulan izin formu sorumlu mü-
dür tarafından onaylanır.

(3) İzin formu, merkezin gelen evrak kayıt defterine tarih ve sayı verilerek kaydedilir
ve personelin dosyasında on yıl süreyle muhafaza edilir.

(4) Ödemeye esas belgeler içinde yer alan personel listesinde, izinli olan personel be-
lirtilir.

Merkezin kurucu tarafından kapatılması
MADDE 24 – (1) Merkezin kurucu tarafından kapatılması durumunda:
a) Kurucu, en az bir ay önceden il müdürlüğüne, personele, bakıma muhtaç engelli bi-

reye veya yasal temsilcisine yazılı olarak merkezi kapatma isteğini ve merkezi kapatacağı tarihi
bildirir.

b) Merkeze ait açılış izin belgesini il müdürlüğüne teslim eder.
c) İl müdürlüğü merkezin usulüne uygun olarak kapandığını ve kapatılma tarihini Ba-

kanlığa, çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ve defterdarlığa bildirir.
ç) Merkezin kapatılması hâlinde, merkezde kalan ve bakım ücretleri Bakanlık tarafından

ödenen bakıma muhtaç engelli bireylerin bakım ihtiyaçları, il müdürlüğünce il içindeki veya
çevre illerdeki diğer merkezlerde sağlanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Merkezde çalıştırılacak personel
MADDE 25 – (1) Yatılı ve gündüzlü hizmet veren merkezlerde, çalıştırılması zorunlu

olan personelin yanı sıra, usta öğretici, büro memuru, güvenlik görevlisi, hizmetli, kuruluşta
yemek yapılıyorsa aşçı, 65 yaş üstü engelli bireylere hizmet verilmesi durumunda gerontolog
ve merkezin ihtiyaç duyduğu diğer personel çalıştırılabilir.

(2) Merkez, yaşı 0-18 aralığında olan engelli bireylere hizmet verecek ise çocuk geli-
şimci; ruhsal engelli bireylere hizmet verecek ise psikolog çalıştırmak zorundadır. Bedensel
engelli bireylere hizmet veren merkez, bakılan engelli birey sayısı altmışı aştığında fizyoterapist
çalıştırmak zorundadır.

(3) Sağlık personeli ve bakıcı personelin, merkez tarafından belirlenerek il müdürlüğüne
bildirilen iş kıyafetini giymesi zorunludur.

(4) Merkezde, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının öngördüğü personel ayrıca çalıştırılır.
Çalıştırılması zorunlu personel ve sayısı
MADDE 26 – (1) Merkezde sorumlu müdürün haricinde zorunlu çalıştırılması gereken

asgari personel sayısı aşağıda belirtilmiştir:
a) Gündüzlü hizmet veren merkezlerde; bakılan her otuz altı bakıma muhtaç engelli bi-

rey için bir meslek personeli, her kırk sekiz bakıma muhtaç engelli birey için bir sağlık personeli
ve her altı bakıma muhtaç engelli birey için bir bakıcı personel çalıştırılır.

b) Yatılı hizmet veren merkezlerde; ulusal bayram ve genel tatil günleri haricindeki haf-
tanın altı iş gününde 08.00-16.00 saatleri arasında bakılan her otuz altı bakıma muhtaç engelli
birey için bir meslek personeli ve her kırk sekiz bakıma muhtaç engelli birey için bir sağlık
personeli çalıştırılır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile 08.00-16.00 saatleri haricindeki
çalışma saatlerinde ise nöbet sorumlusu olarak bir meslek personeli veya sağlık personeli ça-
lıştırılır.

c) Yatılı hizmet veren merkezlerde; haftanın yedi günü 00.00-08.00 saatleri arasında
her yirmi dört bakıma muhtaç engelli birey için bir bakıcı personel, 08.00-16.00 saatleri ara-
sında her altı bakıma muhtaç engelli birey için bir bakıcı personel, 16.00-24.00 saatleri arasında
her on iki bakıma muhtaç engelli birey için bir bakıcı personel çalıştırılır.

(2) Merkezde çalıştırılan bakıcı personel sayısı kanuni izinlerini kullanan veya refakatçi
olarak görevlendirilen personel dâhil olmak üzere, merkezde bakılan bakıma muhtaç engelli
birey sayısının üçte birinden az olamaz. Hesaplamada küsurlu sayılar bir üst sayıya tamamlanır.

(3) Merkezde bakılan bakıma muhtaç engelli birey sayısı altmışı geçtiğinde; merkezde
bulunması gereken asgari bakıcı personel sayısı, altmışın üzerindeki her bir engelli birey için
toplam bakıcı personel sayısı yüzde bir oranında artırılmak suretiyle aşağıdaki formül esas alı-
narak hesaplanır. Hesaplamada küsurlu sayılar bir üst sayıya tamamlanır. Aşağıda belirtilen
formüle göre hesaplanan bakıcı personel sayısı; 00.00-08.00 saatleri arasında 1 bakıcı personel,
08.00-16.00 saatleri arasında 4 bakıcı personel, 16.00-24.00 saatleri arasında 2 bakıcı personel
oranlarına uygun şekilde dağıtılarak vardiyalarda çalıştırılacak bakıcı personel sayısı belirlenir.

Bakılan Engelli Birey Sayısı Bakılan Engelli Birey Sayısı – 60
Bakıcı Personel Sayısı = —————————————— X (1+ ——————————————)

3 100

(4) Sorumlu müdürün 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen unvan-
lara sahip kişilerden olması hâlinde, merkezde zorunlu olarak çalıştırılması gereken meslek
personeli sayısına; (g) bendinde belirtilenlerden lisans mezunu olan sağlık personeli olması
hâlinde ise merkezde zorunlu olarak çalıştırılması gereken sağlık personeli sayısına dâhil edilir.
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Personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 27 – (1) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Sorumlu müdür, merkezin idari, malî, hukukî, mesleki ve diğer tüm işlerinin hizmetin

amacına ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinden kurucu ile birlikte birinci derecede so-
rumludur. Sorumlu müdür, il müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlara karşı merkezi temsil
eder. Mesleği ile ilgili programların uygulanmasında görev alır. Diğer meslek personeli idari
anlamda sorumlu müdüre bağlı olarak çalışmalarını sürdürür. Bir kişi birden fazla merkezin
sorumlu müdürü olamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz.

b) Meslek personeli, mesleği ile ilgili yetki ve sorumluluklarının yanı sıra bu Yönet-
meliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen hizmetleri yürütür. Mer-
kezde bakım hizmeti alan engelli bireylere yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik, tıbbi ve ekonomik
açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranış ile ihmal, istismar ve şiddeti önlemeye yönelik
kontrolleri yapar, bu hallerin tespiti halinde sorumlu müdüre bildirir. Ayrıca, bakıcı personelin
hizmetlerini yönlendirir.

c) Sağlık personeli:
1) Acil durumlarda mesleğinin gerektirdiği uygulamaları yapar.
2) Merkez ortamını ısı, ışık, havalandırma, temizlik yönünden değerlendirir ve gerekli

tedbirlerin alınmasını sağlar.
3) İlaçların güvenli bir şekilde temin edilmesini ve saklanmasını sağlar.
4) Narkotik ilaçların kullanım, saklanma, kontrol ve kayıtlarının tutulmasını konuya

ilişkin talimatlar çerçevesinde yürütür.
5) Verilen hizmetler ile ilgili kayıtları doğru, eksiksiz ve zamanında tutar.
6) Engelli bireylerin muayene, tetkik ve tedavi amacıyla randevularını alır, transferleri

için gerekli planlamaları yapar.
7) Engelli bireylerin tedavileri ve tıbbi rehabilitasyon sürecinde sağlık kurumlarında

bulunan sağlık personeli ile işbirliği yapar.
8) Engelli bireylere sağlık kurumlarınca önerilen tedavinin uygulanması için gerekli

takip ve uygulamaları yapar.
9) Engelli bireylerin ilaç kullanımını takip eder, enjeksiyon ve pansumanlarını yapar.
10) Bakıcı personele koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin rehberlik hizmetlerini yapar.
11) Sağlıklı bir bakım ortamının oluşması için koruyucu sağlık hizmetleri anlamında

gerekli kontrolleri yapar, bu hizmetlerin bakıcı personel tarafından yapılmasını sorumlu müdür
ile işbirliği içinde sağlar.

12) Engelli bireylerin, düzenli ve yeterli soluk alıp verme, yeme, içme, boşaltım, güvenli
bir çevre sağlama, kişisel temizlik, giyinme, vücut ısısı kontrolü, hareketlilik ve yeterli uyku
gibi günlük yaşam aktivitelerine yönelik fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması aşamalarında
gerekli mesleki uygulamaları yapar. Bu ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığını takip eder ve
bakıcı personelce verilmesi gereken hizmetlerin yapılmasını sağlar.

13) Merkezde bakım hizmeti alan engelli bireylere yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik,
tıbbi ve ekonomik açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranış ile ihmal, istismar ve şiddeti
önlemeye yönelik kontrolleri yapar, bu hallerin tespiti halinde sorumlu müdüre bildirir.

ç) Bakıcı personel:
1) Sorumlu bulunduğu gruptaki bakıma muhtaç engelli bireylerin bireysel bakım planı

doğrultusunda kişisel bakım ile ilgili tuvalet eğitimi, yeme içme, banyo, el yüz temizliği, gi-
yinme ve soyunma gibi günlük, haftalık, aylık ihtiyaçlarını karşılar, yardım ve takip eder.
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2) Merkezde bakım hizmeti alan engelli bireylere yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik,
tıbbi ve ekonomik açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranış ile ihmal, istismar ve şiddeti
önlemeye yönelik kontrolleri yapar, bu hallerin tespiti halinde sorumlu müdüre bildirir.

d) Aşçı, kuaför, şoför, terzi, teknisyen, özel güvenlik görevlisi, büro elemanı ve hizmetli
gibi personel sorumlu müdürün verdiği görevleri yapar. Bu personel, merkezde bakım hizmeti
alan engelli bireylere yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik, tıbbi ve ekonomik açıdan zarar veren
her türlü tutum ve davranış ile ihmal ve istismarı tespit etmesi halinde sorumlu müdüre bildirir.

(2) Merkezde görev yapan tüm personelin merkeze giriş ve çıkış saatleri, sorumlu mü-
dür tarafından onaylanan aylık imza takip çizelgesi ile takip edilir. Söz konusu çizelge on yıl
süre ile merkez tarafından muhafaza edilir.

(3) Merkezde personelin ve nöbet sorumlularının çalışma günleri ve saatleri sorumlu
müdür tarafından belirlenir. Bu listeye göre çalışan tüm personelin görev yaptığı gün ve saatler
için imza cetveli düzenlenir.

(4) Her bakıcı personelin, her vardiyada bakımından birinci derecede sorumlu olduğu
engelli bireylerin belirlendiği listeler, sorumlu müdür tarafından grup birimlerinde veya ünite-
lerde görülen yerlere asılır. Bakıcı personel ya da bakıcı personelin sorumlu olduğu engelli bi-
reylerin değişmesi halinde listeler güncellenir.

(5) Grup birimlerinde veya ünitelerde görevli bakıcı personelin ilave bir görev sebebiyle
görev yerinden ayrılması halinde yerine bakacak bakıcı personeli gösterir bir liste sorumlu mü-
dür tarafından hazırlanır ve grup birimlerinde veya ünitelerde görülen yerlere asılır.

(6) Engelli bireyler merkez içinde bulundukları yerlerden ayrılırken bakıcı personel ta-
rafından gözetim ve denetim altında tutulur. Engelli bireyler merkez içinde ve bahçesinde gü-
venlik açısından sürekli gözetilir.

(7) Merkezde 46 ncı maddeye göre oluşturulan her engelli grubu için ayrı bir grup iz-
leme defteri tutulur. Her bakıcı personel görevde olduğu vardiya süresince görevli olduğu bi-
rimin veya ünitenin adını, sorumlu olduğu engelli bireylerin isimlerini, bu engelli bireylere
sunduğu hizmetleri, engelli bireyin bakımında yaşanan olağan dışı olayları bu deftere kaydeder
ve imzalar.

(8) Nöbet defterinin sayfaları numaralandırılarak il müdürlüğü tarafından onaylanır.
Nöbet defterleri sorumlu müdürün görevlendireceği idari personel veya grup sorumluları tara-
fından takip ve kontrol edilir.

(9) Vardiyasını bitiren bakıcı personel görev yerinden ayrılmadan önce, nöbet defterinde
belirttiği bilgileri kendisinden sonra hizmeti sürdürecek olan bakıcı personele sözlü olarak bil-
dirir ve nöbet defterini sorumlu müdürün görevlendireceği idari personele veya grup sorumlu-
suna imzalatarak teslim eder.

(10) Bakıcı personel, merkez sorumlu müdürünün görevlendireceği idari personelin ve-
ya grup sorumlularının gözetiminde ve denetiminde görev yapar.

Hizmet içi eğitim
MADDE 28 – (1) Merkezde sunulan hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla çalışan per-

sonele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenir. Merkez, istihdam ettiği personele ilki göreve
başladığı tarihten itibaren üç ay içinde olmak üzere her yıl asgari on saatlik hizmet içi eğitim
verilmesini sağlar. Hizmet içi eğitim programlarının içeriği ve uygulama esasları Bakanlık ta-
rafından belirlenir. Hizmet içi eğitim programının bir örneği dosyada muhafaza edilir.
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Stajyer öğrenci uygulaması
MADDE 29 – (1) Üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmetler,

çocuk gelişimi, fizyoterapi, ergoterapi, gerontoloji ve hemşirelik alanlarında lisans veya lisans
üstü öğrenim gören öğrenciler ile önlisans ve lise düzeyinde sağlık hizmetleri alanında personel
yetiştiren okullarda öğrenim gören öğrenciler merkezde staj yapma talebiyle, bölüm veya oku-
lundan alınan staj yapmak istediği alanı ve süreyi belirten bir yazı ile il müdürlüğüne başvurur.
İl müdürlüğü, talebi uygun görmesi halinde merkeze bildirir. Talebin merkez tarafından da uy-
gun görülmesi halinde stajyer öğrencinin meslek ya da sağlık personeli ile birlikte gözlem ve
uygulama yapmasına izin verilir. Stajyer öğrenci tek başına uygulama yapamaz, meslek per-
soneli ile sağlık personelinin yerine istihdam edilemez. Öğrencinin stajının bittiği, il müdürlü-
ğüne bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fiziksel ve Çevresel Şartlar ile Donanım

Merkezin konumu ve çevresel şartları
MADDE 30 – (1) Merkez gürültü ve hava kirliliğine maruz olmayan, insan sağlığını

olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhî müesseselerden uzak,
ulaşıma elverişli, toplu yaşam alanlarının içinde ve çevre düzenlemesi yapılmış bir yerde açılır.
Merkez binasının bulunduğu yerin, bakıma muhtaç engelli bireylerin geliş gidişlerinde trafik
yönünden uygun ve emniyetli olması şartı aranır.

(2) Merkez binası çevresinde patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan kuruluşlar
bulunması hâlinde, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun
mesafelerin korunması ve tedbirlerin alınması sağlanır. Anılan Yönetmelikte belirtilen mesa-
felerin korunup korunmadığına dair rapor, çalışma ruhsatı vermeye yetkili birimlerden alınır.

Merkez binasının kullanımı ve fiziksel şartları
MADDE 31 – (1) Merkez binası sadece engelli bireylere yönelik hizmetler için kulla-

nılır.
(2) Merkez binasında aşağıda belirtilen şartlar aranır:
a) Bina ahşap olmamalıdır.
b) Merkez binası, Bakanlık tarafından Türk Standardları Enstitüsünün ilgili standartları

ve hizmet verilen engelli gruplarının özellikleri dikkate alınarak hazırlanacak uygulama kıla-
vuzunda belirlenen erişilebilirlik standartlarına uygun olmalıdır.

c) Merkez, binaların düz veya yüksek girişi olan zemin katı ve en fazla ilk üç katında
hizmete açılır. Binanın üç kattan fazla olması hâlinde üçüncü katın üzerindeki katlar 32 nci
maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri ve ikinci fıkrasında belirtilen bölümler
ile mutfak dâhil olmak üzere hizmetin işleyişini engellemeyecek amaçlarla kullanılabilir. Bi-
nanın zemin katında eczane ve sağlık merkezi gibi sağlık hizmeti veren birimler bulunabilir.
Bodrum veya yarım bodrum katlarında engelli bireylerin kullandığı yatakhane, yemekhane,
çok amaçlı salon ve dinlenme salonu oluşturulamaz.

ç) Bakıma muhtaç engelli bireylerin kullanacağı odaların tabanı sağlığa zarar vermeyen
ve kolay temizlenen bir malzeme ile kaplanır.

d) Merkezde bakıma muhtaç engelli bireylerin kullanacağı odaların gün ışığı alacak şe-
kilde pencereli olması ve doğal aydınlanması sağlanır.

e) Tuvalet ve banyoların tabanları ve duvarlarının tamamı yıkanmaya elverişli ve ta-
banları engelli bireyin güvenliğini sağlayacak şekilde kaymayan malzemeyle kaplanır.

f) Merkezde, her dört bakıma muhtaç engelli birey için en az bir tuvalet, her sekiz ba-
kıma muhtaç engelli birey için en az bir banyo bulunur.
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g) Merkezde engelli bireylerin kullandığı yatakhane, yemekhane, çok amaçlı salon ve
dinlenme salonu gibi bölümler doğal yollarla havalandırılabilmelidir. Gerektiğinde merkezin
havalandırılması için ek önlemler alınır.

ğ) Havalandırma ve merdiven boşlukları için gerekli güvenlik tedbirleri alınır.
h) Radyatörlerin ısıyı engellemeyecek şekilde güvenlik açısından korunaklı olması sağ-

lanır.
ı) Merkez hizmet binasında bakıma muhtaç engelli bireylerin ihtiyacı olan hizmetlere

erişebilirliği sağlanır. Merkezin bedensel engelli bireylere zemin üstü katlarda hizmet vermesi
halinde asansör veya merdiven asansörü bulunması zorunludur.

i) Yatağa bağımlı bakıma muhtaç engelli bireylerin özel durumları da dikkate alınarak
hareketli ve havalı yatak kullanılması sağlanır. Bu kişilerin banyo ihtiyaçlarının karşılanma-
sında lift gibi özel düzenekler kullanılır.

j) Pencere ve balkonlarda bakıma muhtaç engelli bireyler için risk oluşturmayacak şe-
kilde gerekli önlemler alınır.

(3) Merkez binasının fiziksel büyüklüğü aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:
a) Merkezin kapasitesinin tespitinde yatak odası olarak kullanılan alanların büyüklüğü

esas alınır.
b) Gündüzlü hizmet veren merkezlerde bakıma muhtaç engelli bireyin gerektiğinde

dinlenebileceği veya uyuyabileceği en fazla üç kişilik yatak odaları bulunur. Yatak odası olarak
kullanılacak odanın her kişiye en az 5 metrekare düşecek büyüklükte olması zorunludur.

c) Yatılı hizmet veren merkezlerde yatak odaları en fazla üç kişilik olarak planlanır. Ya-
tak odaları, oda içinde yer alan banyo ve tuvalet hariç olmak üzere, bakıma muhtaç bedensel
engelli bireyler için bir kişilik oda en az 12 metrekare, iki kişilik oda en az 20 metrekare, üç
kişilik oda en az 28 metrekare; bakıma muhtaç ruhsal veya zihinsel engelli bireyler için bir ki-
şilik oda en az 9 metrekare, iki kişilik oda en az 15 metrekare, üç kişilik oda en az 21 metrekare
büyüklüğünde olmalıdır.

ç) Yaşam alanları olarak kullanılacak grup etkinlik odaları, dinlenme odaları ve çok
amaçlı salonların toplam büyüklüğü, yatak odası olarak kullanılacak zorunlu alanların toplam
büyüklüğünün yarısından az olamaz. Grup etkinlik ve dinlenme odalarında en fazla on iki en-
gelli birey bir arada bulunabilir.

d) Merkez binasının bahçesinin büyüklüğü, yatak odası olarak kullanılacak zorunlu
alanların toplam büyüklüğünden az olamaz.

Merkezin bölümleri
MADDE 32 – (1) Merkezde aşağıda sayılan bölümlerin bulunması zorunludur:
a) Sorumlu müdür odası,
b) Büro,
c) Bekleme odası,
ç) Personel odası,
d) Grup etkinlikleri odası,
e) Dinlenme odası,
f) Bireysel görüşme odası,
g) Çok amaçlı salon,
ğ) Mutfak ve yemekhane,
h) Bahçe,
ı) Yatak odası,
i) Sağlık odası,
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j) Banyo ve tuvalet,
k) Özel bakım odası,
l) Sosyal servis,
m) İbadethane.
(2) Merkezde, personel ya da hizmet verilen engelli bireylerin yakınları için ücretsiz

misafirhane oluşturulabilir.
(3) Bölümlerin donanımı için gerekli malzemeler Bakanlık tarafından genelge ile be-

lirlenir.
Yangından korunma ve elektrik tertibatı
MADDE 33 – (1) Merkezde yangından korunma için yeterli sayıda yangın söndürme

cihazı ve malzemesi, sesli ve ışıklı alarm sistemi ile bakıma muhtaç engelli bireylerin kullanı-
mına uygun yangın tahliye sistemi bulundurulması zorunludur.

(2) Merkezde elektrik anahtarı, priz, lamba gibi elektrikli aletler, kesici delici aletler
ile yanıcı ve yakıcı maddelerin engelli bireyler için tehlike oluşturmasını önleyecek tedbirler
alınır.

(3) Merkezde yoğun bakım gerektiren ve elektrikli cihaz desteğiyle yaşamakta olan en-
gelli bireyler için kullanılan cihazların bağlı olduğu kesintisiz güç kaynaklarının çalışır durumda
olması sağlanır.

(4) Merkezde kapasitesine göre jeneratör ya da elektrik kesintilerinde doğrudan devreye
girecek aydınlatma araçları bulundurulur.

Isıtma, soğutma ve sıcak su
MADDE 34 – (1) Merkezde ısıtma ve soğutmanın merkezi sistemle yapılması esastır.

Ancak, merkezi sistemin olmadığı yerlerde bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak ısıtma ve
soğutma, bakıma muhtaç engelli bireye risk oluşturmayacak şekilde klima, kombi ve benzeri
sistemlerle sağlanabilir.

(2) Merkezde ortam sıcaklığının gündüz saatlerinde 20-28 derece arasında, gece saat-
lerinde 16-24 derece arasında olması sağlanır.

(3) Merkezde bakıma muhtaç engelli bireylerin banyo ihtiyacı için sürekli sıcak su sağ-
layacak güvenli tertibat kurulur.

Sivil savunma planı
MADDE 35 – (1) Yangın, sabotaj ve deprem gibi durumlarda uygulanacak, yetkili mer-

cilerden onaylı sivil savunma planı açılış izin belgesinin kurucuya teslimini takip eden iki ay
içinde hazırlanır ve merkezin iç mekânında kolay görülebilen bir yere asılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Merkezin Çalışma Günleri, Evrak İşleri, Ücret Tespit ve Tahsili

Merkezin çalışma gün ve saatleri
MADDE 36 – (1) Gündüzlü hizmet veren merkezler haftanın altı günü mesai saatleri

içinde, yatılı hizmet veren merkezler ise milli ve dini bayramlar ve resmî tatil günleri de dâhil
olmak üzere yedi gün yirmi dört saat esasına göre çalışır.

Merkezde bulunması gereken defter ve dosyalar
MADDE 37 – (1) Merkezde aşağıdaki defter ve dosyaların bulundurulması zorunludur:
a) Gelen evrak kayıt defteri,
b) Giden evrak kayıt defteri,
c) Zimmet defteri,
ç) Kütük defteri,
d) Denetleme defteri,
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e) Nöbet defteri,
f) Grup izleme defterleri,
g) İlaç takip defteri,
ğ) Emanet hesabı defteri,
h) Giysi defteri,
ı) Bakıma muhtaç her engelli birey için, içinde ilk kabul belgeleri, bireysel bakım plan-

ları, diğer tutanak ve çizelge gibi belgelerin bulunduğu dosya,
i) Bakıma muhtaç engelli bireylerin devam çizelgeleri ve personelin çalışma programını

gösteren çizelgelerin bulunduğu bakıma muhtaç engelli birey ve personel takip dosyaları,
j) Personelin özlük ve sağlık dosyaları,
k) Ziyaretçi defteri,
l) Mesleki çalışma kayıt defteri.
(2) Merkez, hizmet verilmeye başlanmasından itibaren tutulan kayıtları ve bakıma muh-

taç engelli bireylere ait dosyaları on yıl süre ile muhafaza etmek zorundadır. Merkezin yazış-
malarında başlıklı kâğıt ve kaşe kullanılması zorunludur.

İl müdürlüğüne gönderilecek belgeler
MADDE 38 – (1) Merkez tarafından her ayın ikinci haftasının cuma gününe kadar ba-

kıma muhtaç engelli birey listesi, personel listesi, sosyal güvenlik prim bildirgesinin bir örneği
ile merkezde istihdam edilen tüm personelin sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin aylık
prim ve prime ilişkin borçlarının olmadığına ya da borcu bulunmakla birlikte 21/7/1953 tarihli
ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil edildiğine ve
taksitlendirildiğine ya da özel kanunlara göre yapılandırıldığına ilişkin belge il müdürlüğüne
gönderilir.

Bakanlığa gönderilecek belgeler
MADDE 39 – (1) Bakanlık merkezde çalışan personel veya merkezden bakım hizmeti

alan bakıma muhtaç engelli bireyler hakkında bilgi isteyebilir. Bu durumda merkez, Bakanlık
tarafından tespit edilecek formattaki bilgileri belirtilen sürede il müdürlüğüne göndermek zo-
rundadır.

Ücret tespiti
MADDE 40 – (1) Bakım ücretlerinin tespiti ve uygulaması, Bakanlık tarafından öde-

necekler hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen esaslara göre yerine getirilir:
a) Merkezlerde verilecek bakım hizmetlerinin taban ücretleri, valinin ya da görevlen-

direceği bir yardımcısının başkanlığında il müdürü, defterdar, il ticaret odası temsilcisi, belediye
başkanlığı temsilcisi ile il dâhilinde özel bakım merkezlerinin kendi aralarında seçecekleri tem-
silciden oluşan komisyon tarafından yılda bir kez tespit edilir.

b) Komisyon, her yıl aralık ayının ikinci yarısında toplanır.
c) Taban ücretler, üretici fiyat endeksindeki artış oranları esas olmak üzere, sosyo-eko-

nomik koşullar, merkezlerin personel, kira, ısıtma, onarım ve diğer zorunlu giderleri dikkate
alınarak belirlenir.

ç) Komisyon, gündüzlü ve yatılı hizmet ile evde hizmet taban ücretlerini tespit eder.
d) Komisyon tarafından tespit edilen taban ücretler valilik onayıyla ocak ayının birinci

gününden başlamak üzere geçerlilik kazanır.
e) Merkezler verecekleri hizmet türlerine göre uygulayacakları ücretleri, komisyon ta-

rafından belirlenen taban ücretin altında olmamak şartıyla maliyet hesaplarına göre belirler ve
il müdürlüklerine bildirir.
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Ücret tahsili
MADDE 41 – (1) Bakıma muhtaç engelli bireyin bakım ücretinin kendisi veya ailesi

tarafından ödenmesi hâlinde; bakım ücreti, bakım hizmetinin sunulmasını takiben aylık olarak
tahsil edilir. Merkez tarafından ücretin tahsiline ilişkin belge düzenlenir.

(2) Bakıma muhtaç engelli bireyin bakım ücretinin Bakanlık tarafından ödenmesi hâ-
linde; bakım ücreti 30/7/2006 tarihli ve 26244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakıma
Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre ödenir. Ödemeye ilişkin evrakın il müdürlüğüne eksiksiz teslimini takiben
olağanüstü haller haricinde beş iş günü içinde evrak incelemesi tamamlanarak ödeme işlemi
başlatılır.

Sağlık giderleri
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde faaliyet gösteren merkezlerde ücreti

Bakanlıkça ödenmek suretiyle yatılı olarak bakılan bakıma muhtaç engelli bireylerin sağlık gi-
derleri 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
hükümlerine göre karşılanır.

Giysi ve harçlık ihtiyacı
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde faaliyet gösteren merkezlerde ücreti

Bakanlıkça ödenmek suretiyle yatılı olarak bakılan bakıma muhtaç engelli bireylerin, giysi ve
harçlık ihtiyacı; Bakanlığa bağlı resmi merkezlerde bakılan engelli bireylerin giysi ve harçlık
ihtiyaçlarının karşılanmasındaki usul ve esaslar dâhilinde ve Bakanlık tarafından il müdürlü-
ğüne gönderilecek ödenekten bütçe imkânları ölçüsünde karşılanır.

Engelli bireylerin para, mücevher ve kıymetli kâğıtlarının muhafaza edilmesi ve
idaresi

MADDE 44 – (1) Bakıma muhtaç engelli bireyin mücevher, kıymetli kâğıt ve parası
aşağıda belirtildiği şekilde emanet hesabında muhafaza edilir.

a) Emanet hesabı; sorumlu müdür başkanlığında meslek ve sağlık personelinden oluşan
en az üç kişilik bir komisyon tarafından idare edilir.

b) Sorumlu müdür tarafından bir bankada emanet hesabı adı altında müstakil bir vadesiz
hesap açılır. Söz konusu hesaba engelli birey ya da yasal temsilcisi tarafından merkeze teslim
edilen para ile il müdürlüğü tarafından verilen harçlıklar yatırılır.

c) Sorumlu müdürün odasında bulunan emanet kasasında bulundurulacak nakit paranın
üst limiti; merkezde bakılan engelli birey sayısı ile engelli bireyin bir aylık net harçlık tutarının
çarpımı sonucunda bulunacak miktarın yarısını geçemez.

ç) Emanet hesabı defterinden, emanet kasasındaki hareketler ve emanet banka hesabı
takip edilir. Sorumlu müdür, defteri her türlü denetimde sunulmak üzere hazır bulundurur.

d) Emanet hesaptan yapılan harcamalara ilişkin belgeler, komisyon tarafından imzala-
narak her engelli birey için ayrı dosyada olmak üzere on yıl süre ile muhafaza edilir.

e) Emanet hesabının ve defterinin kullanılmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çı-
karılacak genelge ile belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Merkezde Sunulacak Bakım Hizmetleri

Bakım hizmetlerinin kapsamı
MADDE 45 – (1) Bakım hizmetleri, bakıma muhtaç engelli bireyin bakımına yönelik

kişisel bakım ve psiko-sosyal destek hizmetlerini kapsar.
(2) Bakıma muhtaç engelli bireyin özellikleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen bakım

hizmetleri sunulur:
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a) Kişisel bakım hizmetleri;
1) Banyo yaptırılması,
2) Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması,
3) Tırnaklarının kesilmesi,
4) Saçlarının taranması,
5) Dişlerinin temizlenmesi,
6) Yiyecek ve içecek ihtiyacının giderilmesi,
7) El, yüz ve ayak temizliğinin yapılması,
8) Sakal tıraşının yapılması,
9) İstenmeyen tüylerin temizlenmesi,
10) Elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması,
11) Burun ve kulak temizliğinin yapılması,
12) Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi,
13) Odasının temizlenmesi,
14) Çamaşırlarının yıkanması,
15) Tehlikelere karşı korunması ve gözetilmesi
gibi hizmetleri içerir.
b) Psiko-sosyal destek hizmetleri;
1) Bakıma muhtaç engelli birey ailesinin, engelli bireyi ve engel durumunu kabullen-

mesine ve bilgilendirilmesine yönelik olarak kişisel veya grup çalışması yöntemleriyle verile-
cek hizmetler,

2) Bakıma muhtaç engelli bireyin mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullen-
mesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik olarak kişisel ve grup
çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler,

3) Bakıma muhtaç engelli birey ve ailesinin sosyal haklarını ve mevcut kaynaklarını
etkin kullanmasına yönelik olarak kişisel ve grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler,

4) Bakıma muhtaç engelli bireyin bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılı-
mına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile bu tür etkinliklere katılabilmesi
için gerekli refakat hizmetleri,

5) Bakıma muhtaç engelli bireyin terk edilme, reddedilme, engellilik durumunu kabul-
lenememe, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık ve sevgisizlik gibi olumsuz duygulardan kurta-
rılmasına, depresyon ve stres gibi durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik olarak ki-
şisel veya grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler

gibi hizmetleri içerir.
Bakım hizmeti için grupların oluşturulması
MADDE 46 – (1) Bakım hizmeti için bakıma muhtaç engelli grupları aşağıdaki husus-

lar dikkate alınarak oluşturulur:
a) Merkezde her bir engelli grubu, engelli bireylerin kişisel talepleri, bakım ihtiyacı,

yaşı ve diğer özellikleri, sunulacak bakım hizmeti ile hedeflerinin birbirine yakınlığı ve fiziksel
koşullar dikkate alınarak en fazla altı bakıma muhtaç engelli bireyden oluşturulur.

b) Bakım hizmeti hedeflerinin farklılaşması veya ihtiyaç duyulması hâlinde, bakıma
muhtaç engelli bireylerin grupları değiştirilir.

c) Grup sorumluluğu, grubun amacına ve niteliğine uygun olarak meslek veya sağlık
personeline verilir.

ç) Merkezde çalışan her meslek ve sağlık personelinin en az bir grubun sorumlusu ol-
masına özen gösterilir.
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d) Dinlenme odalarında veya grup etkinlikleri odalarında en fazla iki grup aynı anda
bir arada bulunabilir.

e) Grupların günlük faaliyet programları aylık periyotlarla hazırlanır ve uygulama ra-
porları engelli bireylerin dosyalarında muhafaza edilir.

Bakım hizmetlerinin uygulanması
MADDE 47 – (1) Merkezde bakım hizmetlerinin uygulanmasıyla ilgili hususlar aşağıda

belirtilmiştir:
a) Merkezler, 45 inci maddede belirtilen genel çerçeveyi esas alarak, merkezin ve ba-

kıma muhtaç engelli bireylerin özelliklerine göre hizmetlerini geliştirir ve uygular.
b) Bakıma muhtaç engelli bireyin merkeze kabul işlemlerini yürütmek, ailesi ve yakın-

ları ile iletişimini devam ettirmek, merkeze uyumunu sağlamak, merkeze uyum sorunu olan
bakıma muhtaç engelli bireyler hakkında değerlendirmelerde bulunarak çalışma planı hazırla-
mak, bakıma muhtaç her engelli birey için bireysel bakım planı hazırlamak ve merkezin hiz-
metlerine ilişkin her türlü veri ve raporları hazırlamak üzere meslek ve sağlık personelinden
üç kişilik değerlendirme heyeti oluşturulur. Değerlendirme heyetinin sekretarya, arşiv, veri ta-
banı oluşturma ve koordinasyon işleri sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı tarafından yürü-
tülür.

c) Bakıma muhtaç engelli bireylerin bireysel özellikleri de dikkate alınarak hazırlanan
bireysel bakım planı sorumlu müdürün onayından sonra uygulanır.

ç) Bireysel bakım planının içeriği ve uygulama esasları, Bakanlık tarafından belirlenir.
d) Merkezde bakım hizmeti alan ve özel eğitim alması uygun olan bakıma muhtaç en-

gelli bireylerin, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden veya resmi özel eğitim kurum-
larından destek eğitimi almaları için gerekli tedbirler alınır.

Beslenme
MADDE 48 – (1) Merkezde bakım hizmetinden yararlanan engelli bireylerin beslen-

mesinin niteliği ve yemek servisi ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Bakıma muhtaç engelli bireylerin yaş ve fiziki gelişimleri, mevsimsel özellikler, böl-

genin şartları ve benzer kuruluşların listeleri dikkate alınarak bir diyetisyen marifetiyle hazır-
lanan kişi başı gıda rasyonuna uyumlu aylık yemek listesi en geç bir önceki ayın on beşine ka-
dar il müdürlüğü tarafından merkezlere bildirilir.

b) Bakıma muhtaç engelli bireylerin beslenme ihtiyacı, yatılı merkezlerde en az üç ana
ve iki ara öğün, gündüzlü merkezlerde ise en az bir ana ve bir ara öğün verilerek karşılanır.

c) Sağlık durumları sebebiyle özel diyet hazırlanması gereken bakıma muhtaç engelli
bireyler için tabibin tavsiyeleri doğrultusunda diyet yemeği hazırlanır.

ç) Bakıma muhtaç engelli bireylere verilen yemek numuneleri yetmiş iki saat muhafaza
edilir. Yemek listelerinin bir örneği her türlü denetimde gösterilmek üzere dosyasında muhafaza
edilir.

d) Merkez tarafından gerçekleştirilecek gezi ve piknik benzeri sosyal faaliyetler için
farklı yemek listesi hazırlanabilir.

e) Yemek salonlarına kendiliğinden gelemeyen ya da hasta olan bakıma muhtaç engelli
bireyin yemeği bulunduğu yerde ve gerektiğinde yardımla yedirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Merkezin İşleyişine İlişkin Esaslar

Merkezin genel çalışma esasları
MADDE 49 – (1) Merkez her bir hizmet binasında veya girişi ve bahçesi ayrı olan blo-

ğunda bakıma muhtaç engelli bireylerden bedensel, zihinsel ve ruhsal engelli gruplarından sa-
dece birisine yönelik hizmet verebilir. Açılış izin belgesinde bu gruplardan hangilerine hizmet
sunulacağı belirtilir.
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(2) On üç ve üzeri yaşlardaki bakıma muhtaç engelli bireyler için cinsiyetlerine göre
ayrı katlarda, bunun mümkün olmaması durumunda birbirinden ayrı bölümlerde hizmet verilir.

(3) On dokuz yaş altı ile on dokuz ve üstü yaşlardaki bakıma muhtaç engelli bireyler
için ayrı katlarda, bunun mümkün olmaması durumunda birbirinden ayrı bölümlerde hizmet
verilir.

(4) Aile bireylerinin aynı merkezde kalması hâlinde ayrı kat şartı aranmaz. Bu durum-
daki bakıma muhtaç engelli bireylerin yerleştirilmesi değerlendirme kurulu tarafından planlanır
ve karara bağlanır.

(5) Merkezler, aşağıda belirtilen yaş ve cinsiyet gruplarına göre planlanır;
a) 0 - 12 yaş kız ve erkek,
b) 13 - 18 yaş kız,
c) 13 - 18 yaş erkek,
ç) 19 ve üzeri yaş kadın,
d) 19 ve üzeri yaş erkek.
(6) Yatılı hizmet veren merkezler açılış izin belgelerinde belirtilmesi şartıyla gündüzlü

olarak da hizmet verebilirler. Bu durumda gündüzlü hizmet için ayrıca sorumlu müdür aranmaz.
Ancak gündüzlü hizmet için 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde
personel çalıştırılır.

(7) Merkez aracılığıyla bakıma muhtaç engelli bireyin ikametgâhında bakım hizmeti
verilebilir. Bu durumda merkez bünyesinde ikisi meslek, biri sağlık personeli olmak üzere üç
kişiden evde bakım hizmet birimi oluşturulur ve aşağıdaki hizmetler verilir:

a) Evde bakım hizmet birimi, sorumlu müdürün gözetim ve denetiminde çalışır. Evde
bakım hizmeti, değerlendirme kurulunca hazırlanacak bireysel bakım planı doğrultusunda evde
bakım hizmet biriminin denetim ve rehberliğinde bakıcı personel tarafından verilir. Evde bakım
hizmet birimi bakıma muhtaç engelli birey ve ailesini her ay düzenli olarak ikametgâhında zi-
yaret ederek bakım hizmetlerinin sunumunu takip eder, bakıma muhtaç engelli birey ve ailesine
psiko-sosyal destek hizmetlerini verir.

b) Bir bakıcı personel bir günde en fazla üç bakıma muhtaç engelli bireye hizmet ve-
rebilir. Ancak, bir bakıcı personelin haftalık toplam çalışma süresi, yıllık fazla çalışma süresi
dâhilinde yaptırılacak fazla çalışmalar hariç, 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde
belirtilen çalışma süresini geçemez. Bakım hizmetleri ücretlerinin ödenmesinde, haftalık ça-
lışma sürelerine uyulup uyulmadığı takip edilir.

c) Merkez aracılığıyla ikametgâhında bakım hizmeti verilen bakıma muhtaç engelli bi-
rey sayısı, merkezde bakılan bakıma muhtaç engelli birey sayısı ile birleştirilir ve merkezin
bakım hizmeti verdiği toplam bakıma muhtaç engelli birey sayısına göre meslek personeli ve
sağlık personeli çalıştırılır.

(8) Merkezde kapalı alanlarda sigara içilmez. Ancak sadece engelli bireylerin kullanımı
için merkez bünyesinde sigara içen engelli bireylerin bulunduğu katlarda müstakil bir oda dü-
zenlenir. Bu amaçla kullanılan odaların özel ve yeterli havalandırma sistemi olmalıdır. Bu
odada aynı anda en fazla altı engelli birey bulunabilir.

(9) Her bir engelli bireyin durumu yılda iki defadan az olmamak üzere il müdürlüğü
tarafından merkezde değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, il müdürlüğü tarafından ge-
rekli görülmesi halinde bakıma muhtaç engelli birey için uygulanan bakım modelinde; bakım
merkezini değiştirmek ve ailesinin yanına döndürmek de dâhil olmak üzere değişiklik yapıla-
bilir. Değerlendirme raporları on yıl süreyle il müdürlüğünde muhafaza edilir.
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Bakım ücreti Bakanlıkça ödenecek bakıma muhtaç engelli bireyin müracaatı ve
değerlendirilmesi

MADDE 50 – (1) Bakıma muhtaç engelli bireylerden durumu 2828 sayılı Sosyal Hiz-
metler Kanununun ek 7 nci maddesinde belirlenen kriterlere uygun olanların bakım ücreti Ba-
kanlık tarafından karşılanır. Müracaat ve diğer işlemler aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bakım talebine ilişkin müracaat, bakıma muhtaç engelli bireyin kendisi ya da yasal
temsilcisi tarafından il müdürlüğüne yapılır.

b) Bakıma muhtaç engelli bireyin bakım talebine ilişkin olarak Bakıma Muhtaç Özür-
lülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı mad-
desinde belirtilen belgeler il müdürlüğüne ibraz edilir.

c) İbraz edilen belgeler il müdürlüğünce değerlendirilerek bakıma muhtaç engelli birey
ve ailesinin psiko-sosyal ve ekonomik durumu ile sunulabilecek hizmetler hakkında birinci
fıkranın (b) bendinde belirtilen Yönetmelik çerçevesinde bakım raporu hazırlanır. Bu rapor
doğrultusunda engelli bireyin bakım ihtiyacına göre alması gereken bakım hizmetleri belirlenir.

(2) Özel bakım merkezine yerleştirilmesi talep edilmiş olsa dahi, bakıma muhtaç engelli
birey öncelikle o ilde geçici olarak bakılabileceği ilk kabul ve müdahale birimine veya doğru-
dan resmi bakım ve rehabilitasyon merkezi ya da durumuna uygun diğer resmî sosyal hizmet
kuruluşlarından birine il müdürlüğü onayı ile yerleştirilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca yerleştirilen bakıma muhtaç engelli birey, yerleştirildiği kuru-
luşta en az bir ay süre ile izlenir. Bu süre içinde, engelli bireyin yüksek yararı göz önünde bu-
lundurularak durumuna uygun hizmet modeli belirlenir. Hizmet modelinin belirlenmesi süre-
cinde engelli bireyin öncelikle ailesinin yanında veya yaşadığı yerde desteklenmesi, bunların
mümkün olmaması halinde gündüzlü bakım hizmetlerinden yararlandırılması esastır. Uygun
hizmet modelini belirlemek için yapılan izleme sürecinin bir aydan kısa bir sürede tamamlan-
ması ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde izleme süresi kısaltılabilir.

(4) Birinci ve üçüncü fıkralara göre yapılan değerlendirme sonucunda bakıma muhtaç
engelli bireye özel bakım merkezinde bakım hizmeti verilmesi öngörülmüş ise, bakım hizme-
tinin verileceği merkez, bakıma muhtaç engelli bireyin veya yasal temsilcisinin talepleri de
dikkate alınarak engelli bireyin yüksek yararı çerçevesinde il müdürlüğünce belirlenir.

a) Belirlenen merkezin bakım hizmetini vermeyi kabul etmesi hâlinde bakıma muhtaç
engelli bireye merkezde bakım hizmetinin verilmesi il müdürlüğünce onaylanır. Merkeze yer-
leştirilen bakıma muhtaç engelli bireyin bakım ücretinin ödenmesinde, il müdürlüğünün onay
tarihinden önceki bir tarih olmamak üzere engelli bireyin merkeze yerleştirilme tarihi esas alınır.

b) Bakıma muhtaç engelli birey veya yasal temsilcisinin, merkezde verilen bakım hiz-
metinden memnun olmaması hâlinde, merkezin değiştirilmesi talep edilebilir. İl müdürlüğünce
talep değerlendirilerek gerekli işlem yapılır.

Bakım ücreti Bakanlık tarafından ödenmeyen engelli bireyin müracaatı ve değer-
lendirilmesi

MADDE 51 – (1) Engelli bireyin bakım ücretinin kendisi, ailesi veya üçüncü kişiler
tarafından ödenmesi ya da merkez tarafından ücretsiz bakılması hâlinde, üçüncü fıkradaki bel-
gelerle birlikte il müdürlüğüne müracaat edilir. Engelli bireyin veya yasal temsilcisinin talep
ettiği merkezin de kabul etmesi hâlinde il müdürlüğü yerleştirme onayını verir. Merkez, engelli
bireyi değerlendirme heyeti aracılığıyla değerlendirir ve bireysel bakım planını hazırlar.

(2) Birinci fıkra kapsamında merkeze kabul edilecek engelli bireyler için ağır engelli
olma şartı aranmaz.
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(3) Müracaatta, engelli birey ya da yasal temsilcisinin dilekçesi, engelliler için sağlık
kurulu raporu, iki adet fotoğraf ve engelli birey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise kimlik num-
arası beyanı, yabancı uyruklu ise kimlik bilgileri istenir.

Merkeze bakıma muhtaç engelli bireyin kabulü
MADDE 52 – (1) Merkeze bakıma muhtaç engelli bireyin kabulü aşağıda belirtilen şe-

kilde yapılır:
a) Bakım ücreti Bakanlık tarafından ödenecek ise 50 nci maddede belirtilen belgelerden

oluşan dosyanın bir nüshası il müdürlüğünce resmî yazı ekinde merkeze gönderilir.
b) Merkez tarafından bakıma muhtaç engelli birey ve ailesi hakkında ayrıntılı ilk gö-

rüşme formu düzenlenir.
c) Bakıma muhtaç engelli bireyin bakım ihtiyacına göre değerlendirme kurulunca bi-

reysel bakım planı oluşturulur.
ç) Merkeze kabul edilen her engelli birey ve merkeze kabul tarihi il müdürlüğüne bil-

dirilir; her engelli birey için bir dosya açılır ve belgeleri muhafaza edilir.
Merkeze bakıma muhtaç engelli bireyin ücretsiz veya indirimli kabulü
MADDE 53 – (1) Merkez, uygun görmesi hâlinde bakıma muhtaç engelli birey ile ya-

pacağı sözleşme dâhilinde ücretsiz veya indirimli olarak bakım hizmeti verebilir. Bu durumda
sözleşmenin sureti il müdürlüğüne gönderilecek müracaat dosyasına konur. Bu madde kapsa-
mında yapılacak müracaat ve işlemler, 51 inci maddede belirlenen usullere göre gerçekleştirilir.

(2) Merkez hizmet verdiği bakıma muhtaç engelli birey sayısının yüzde üçü oranında
Bakanlıkça tespit edilecek engelli bireyleri ücretsiz kabul eder.

Acil yerleştirme işlemi
MADDE 54 – (1) Bakıma muhtaç engelli bireyin kalacak bir yerinin olmaması, baka-

cak kimsesinin bulunmaması, hayati tehlikenin olması, bakım hizmeti veren kişilerin gerekli
evrakın tamamlanması sürecinde engelli bireye bakamayacak kadar zor şartlar altında bulun-
ması gibi durumlarda, acil yerleştirilme aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde gerçekleştirilir:

a) Bakıma muhtaç engelli birey, o ilde geçici olarak bakılabileceği ilk kabul ve müda-
hale birimine veya durumu uygunsa doğrudan resmî bakım ve rehabilitasyon merkezi ya da
durumuna uygun diğer resmî sosyal hizmet kuruluşlarından birisine il müdürlüğü onayı ile yer-
leştirilir.

b) Bakıma muhtaç engelli bireyin gerekli evrakı il müdürlüğünce tamamlanır.
c) (a) bendi kapsamında geçici olarak bakılan ve yatılı bakım ihtiyacı olduğu tespit edi-

len engelli birey, yerleştirildiği kuruluşta en az bir ay süre ile izlenir. Geçici bakım süresinin
iki ayı doldurmasına rağmen diğer kamu kurumlarından ve resmi işlemlerden kaynaklanan ge-
cikmeler sebebiyle evrakın tamamlanamaması, ildeki resmi kuruluşlara sürekli olarak yerleş-
tirilememesi, bununla birlikte ilde özel bakım merkezi bulunması ve özel bakım merkezinin
de bakım hizmetini vermeyi kabul etmesi halinde; bakıma muhtaç engelli birey il müdürlüğü-
nün acil yerleştirme onayı ile geçici olarak merkeze yerleştirilir.

ç) Evrakın tamamlanması sonucunda engelli bireyin bakıma muhtaç engelli kapsamında
değerlendirilmesi ve geçici olarak yerleştirildiği özel bakım merkezinde bakılmasına karar ve-
rilmesi durumunda il müdürlüğü acil yerleştirme onayını sürekli onaya dönüştürür.

d) Merkeze acil olarak yerleştirilen bakıma muhtaç engelli bireyin bakım ücretinin
ödenmesinde, il müdürlüğünün acil onay tarihinden önceki bir tarih olmamak üzere engelli bi-
reyin merkeze yerleştirilme tarihi esas alınır.

e) Engelli bireyin bakıma muhtaç engelli kapsamında olmadığının veya yerleştirildiği
merkezde kalmasının uygun olmayacağının evrakın tamamlanmasından sonra belirlenmesi hâ-
linde, engelli birey, durumuna uygun hizmet modeline yönlendirildikten sonra merkeze yer-
leştirilmesine ilişkin onay iptal edilir. Bu husus merkeze tebliğ edilir.
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f) (c) bendi kapsamında geçici olarak bakılan engelli bireyin sürekli olarak ildeki resmi
veya özel kuruluşlara yerleştirilememesi ancak bakım ihtiyacının devam etmesi halinde, konu
il müdürlüğünce ivedilikle değerlendirilir ve en yakın illerden başlamak üzere ilgili il müdür-
lükleri ile iletişim kurularak engelli bireye bakım hizmeti verebilecek öncelikle resmi bakım
ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilmesi, bunun mümkün olmaması halinde özel bakım mer-
kezine yerleştirilmesi amacıyla engelli birey ve dosyası ilgili il müdürlüğüne gönderilir. Özel
bakım merkezinin bulunduğu il müdürlüğünce acil valilik onayı alınarak merkeze geçici olarak
yerleştirme yapılır ve yerleştirmeyi müteakiben vasilik ve bakım merkezine yerleştirme gibi
yargısal işlemlerle engelli bireyin kesin yerleştirme işlemleri için gerekli diğer evrak tamam-
lanır. Nüfus cüzdanı olmayan engelli bireylere nüfus cüzdanı düzenlenmesi işlemleri engelli
bireyin halen bulunduğu il müdürlüğü tarafından takip edilir. Evrakı tamamlanan engelli birey
hakkında (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen işlemler yapılır.

Bakıma muhtaç engelli bireyin merkezden ayrılması
MADDE 55 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde bakıma muhtaç engelli bireyin merkezden

ilişiği kesilir:
a) Bakıma muhtaç engelli bireyin reşit ve mümeyyiz olması halinde kendisinin veya

yasal temsilcisinin talepte bulunması,
b) Bakıma muhtaç engelli bireyin kabulüne esas bilgi ve belgelerde yanlışlık olduğunun

tespiti veya bakıma muhtaç engelli bireyin tüm mesleki çalışmalara rağmen merkeze uyum
sağlayamaması,

c) Bakım programının tamamlanması.
(2) Bakım ihtiyacı devam eden ancak yasal temsilcisi bulunmayan engelli bireyin mer-

kezden ayrılması durumu il müdürlüğüne bildirilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme, Denetim ve Müeyyideler
Değerlendirme
MADDE 56 – (1) İllerde özel bakım merkezlerinin hizmet kalitesinin değerlendirilmesi,

denetlenmeleri, müeyyide uygulanması ile ilgili tavsiye kararları almak üzere valilik onayı ile
Özel Bakım Merkezleri İl Komisyonu kurulur. Komisyon, valinin görevlendireceği vali yar-
dımcısının başkanlığında; il müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürlüğünde görevli bir meslek
personeli, gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğünden bir gıda mühendisi ile çevre ve şehircilik
il müdürlüğü, sağlık il müdürlüğü, il insan hakları kurulundan birer temsilci ve il müdürlüğün-
den ya da il muhakemat müdürlüğünden bir avukattan oluşur. Komisyonun çalışma usulü aşa-
ğıda belirtilmiştir:

a) Komisyon, yılda en az bir defa olmak üzere ve gerekli görülen hallerde merkezleri
değerlendirir.

b) Bakanlık gerekli gördüğünde özel bakım merkezlerinin değerlendirilmesini komis-
yondan isteyebilir.

c) Değerlendirme en az yedi komisyon üyesinin katılımı ile gerçekleştirilir.
ç) Değerlendirme sonrasında hazırlanan rapor üyelerce imzalanır. Raporun tamamına

veya belirli bir kısmına muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imzalar. Muhalif görüş
gerekçesinin karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.

d) Değerlendirme raporu komisyon başkanı tarafından yedi gün içinde valilik makamına
sunulur. Raporun bir sureti Bakanlığa gönderilir.

e) Komisyonun sekretarya hizmetleri il müdürlüğünce yürütülür.
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Denetim
MADDE 57 – (1) Denetim; Bakanlık denetçileri, Bakanlık personeli ve il müdürlüğü

tarafından yapılır.
(2) Merkez, Bakanlık Denetçileri tarafından 14/9/2012 tarihli ve 28411 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yö-
netmeliği hükümlerine göre denetlenir.

(3) Gerekli görülmesi halinde merkez yetkilendirilen Bakanlık personeli tarafından da
denetlenir.

(4) İl müdürlüğü tarafından yapılan denetimler; il müdürü ve en az iki personel ile en
az altı ayda bir gerçekleştirilir. Denetleme sonucu tespit edilen hususlarla ilgili olarak il mü-
dürlüğünce denetim raporu düzenlenir. Merkezin il müdürlüğü tarafından denetimi aşağıdaki
şekilde gerçekleştirilir:

a) Denetim sürecinde, merkez yetkilileri istenilen her türlü bilgi ve belgeyi sunmak ve
göstermekle yükümlüdürler.

b) Denetim sonucu tespit edilen hususlar il müdürlüğünce yazılı olarak merkeze bildi-
rilir.

c) Merkez, ayrıca bir süre verilmemiş ise en fazla bir ay içinde belirtilen hususları dü-
zeltmek ve eksiklikleri gidermek zorundadır.

ç) Denetim sonucu tespit edilen hususların düzeltilmesi için verilen süre sonunda il mü-
dürlüğünce yerinde inceleme yapılır. Aksaklıkların giderilmediği tespit edilen merkez hakkında
il müdürlüğünün onayı ile 58 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen işlemler yapılır.

Müeyyideler
MADDE 58 – (1) Merkezde yapılan kontrol ve denetim sonucunda aşağıda belirtilen

eksiklik veya aykırılıkların birinin denetim raporu ile tespit edilmesi halinde, aşağıdaki fıkra-
larda belirtilen müeyyideler uygulanır.

a) Açılış izin belgesinde yer almayan engel grubundan engelli bireyin merkeze kabul
edilmesi,

b) Çalışma izni olmayan personel çalıştırılması,
c) Zorunlu çalıştırılması gereken personel sayısından eksik personel çalıştırılması,
ç) Kişi başı gıda rasyonuna uygun olmayan yemek verilmesi,
d) Merkezde bulunan gıda, yangın tüpü, ilaç ve tıbbi malzemenin son kullanma tarihinin

geçmiş olması,
e) Sağlığa zararlı kimyasal maddeler ile delici, kesici ve patlayıcı maddelerin engelli

bireylerin kolayca ulaşabileceği yerlerde bulundurulması ve gerekli tedbirlerin alınmamış ol-
ması,

f) Merkezin, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun
olmaması,

g) İl müdürlüğünce ya da denetim esnasında yetkili merci tarafından istenen bilgi ve
belgelerin zamanında verilmemesi,

ğ) Sorumlu müdürün görevden ayrılışının zamanında bildirilmemesi; yeni sorumlu mü-
dürün görevlendirilmesinin zamanında teklif edilmemesi veya göreve başlatılmaması,

h) Merkezde bulunması gereken tefriş malzemesinin eksikliği ya da kullanılamaz halde
olduğunun tespit edilerek merkeze bildirilmesine rağmen temin edilmemesi veya yenilenme-
mesi,

ı) Sivil savunma planının hazırlanmaması veya merkezin iç mekânında kolay görüle-
bilen bir yere asılmamış olması,
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i) Elektrik kesintisine karşı tedbir alınmamış olması,
j) Merkez ortam sıcaklığının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmaması,
k) Bakıma muhtaç engelli bireyin kişisel bakımı için gereken malzemelerin merkeze

bildirilmesine rağmen kullanıma sunulmaması,
l) Asansörün çalışır durumda bulunmaması,
m) Merkezin açılışına, çalışma şartlarına, yönetimine, hizmetin etkin sunumuna ilişkin

olarak bu Yönetmelikle belirlenen diğer koşullarda eksiklik veya aykırılıkların tespit edilerek
merkeze bildirilmesine rağmen giderilmemesi.

(2) Merkezde yapılan kontrol ve denetim sonucunda birinci fıkrada belirlenen eksiklik
veya aykırılıkların tespit edilmesi halinde il müdürü tarafından on altı yaşından büyükler için
her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının on katından elli katına kadar idari para cezası
verilir. Söz konusu eksiklik veya aykırılıkların giderilmesi ile idari para cezasının yatırılması
için otuz günü geçmemek üzere uygun bir süre verilerek merkez yazılı olarak ihtar edilir.

(3) Belirlenen süre içinde merkez tarafından söz konusu eksiklik veya aykırılığın gide-
rilmemesi halinde ikinci fıkra uyarınca verilen idari para cezasının iki katı tutarında tekrar idari
para cezası uygulanır ve eksiklik veya aykırılığın giderilmesi için otuz günü geçmemek üzere
ek süre verilir. Bu süre içinde de söz konusu eksiklik veya aykırılıkların giderilmemesi halinde
merkez Bakanlık tarafından kapatılır.

(4) Eksiklik veya aykırılıkların giderilmesi için verilen süreler içinde eksiklikler veya
aykırılıklar giderilinceye kadar merkeze yeni bir engelli bireyin kabulü yapılmaz.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren 1 ay için-
de ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen idari para cezaları kesinleşmesini müteakiben Bakanlığın
bildirimi üzerine vergi daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanuna göre takip ve tahsil edilir.

(6) Bir yıl içinde beş defa idari para cezası uygulanan merkez Bakanlık tarafından ka-
patılır.

Doğrudan kapatma
MADDE 59 – (1) Merkezde hizmet verilen kişilere yönelik tehdit veya baskı ya da öz-

gürlüğün keyfî engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan
zarar veren her türlü tutum ve davranışın gerçekleşmesi halinde bu tutum ve davranışların en-
gellenmesine yönelik gerekli tedbirleri almayan kurucu veya sorumlu müdüre dört yüz günden
az olmamak üzere adli para cezası verilir.

(2) Aşağıda belirtilen hususlardan birinin tespit edilmesi halinde merkez Bakanlık ta-
rafından kapatılır:

a) Kurucu veya sorumlu müdürün merkezde hizmet verilen kişilere yönelik tehdit veya
baskı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya
ekonomik açıdan zarar veren eylemlerden dolayı cezalandırılmasına karar verilmiş olması,

b) Kurucu veya sorumlu müdürün birinci fıkra hükümleri uyarınca cezalandırılmasına
karar verilmiş olması,

c) Merkezin açılış izin onayı olmadan hizmete başlaması,
ç) Merkezin izinsiz olarak nakil veya devir işleminin yapılması,
d) Merkezin açılış işlemleri esnasında ibraz edilen belge ve beyanların gerçeği yansıt-

madığının sonradan ortaya çıkması.
(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde 4/12/2004 tarihli ve 5271

sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olması kapatma işleminin yapılmasına engel teşkil etmez.
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Merkezin kapatılmasında yapılacak işlemler
MADDE 60 – (1) Merkez, 58 inci ve 59 uncu madde gereğince Bakanlık onayı ile ka-

patılır. Kapatma onayı Bakanlık tarafından valiliğe bildirilir. Valilik kapatma işlemini kolluk
kuvvetleri nezaretinde gerçekleştirir. Kapatılan merkezler il müdürlüğünce, çalışma ve iş ku-
rumu il müdürlüğüne ve defterdarlığa bildirilir.

(2) İl müdürlüğü, kapatılan merkezde bakılan engelli bireylere ya da yasal temsilcilerine
durumu ivedilikle bildirir ve 54 üncü maddedeki acil yerleştirmeye ilişkin hükümleri de dikkate
alarak engelli bireylerin acil bakım ihtiyacı için gerekli tedbirleri alır.

(3) Kapatılan merkezin açılış izin onayı ve açılış izin belgesinin aslı on beş gün içinde
kurucu tarafından il müdürlüğüne teslim edilir. Kapatılan merkezin arşivi, il müdürlüğünce gö-
revlendirilecek üç personel ve merkez tarafından belirlenecek iki kişiden oluşan komisyon ta-
rafından tutanakla tespit edilerek yasal süresince muhafaza edilmek üzere il müdürlüğüne dev-
redilir.

Merkez personelince suç işlenmesi
MADDE 61 – (1) Merkeze kabul edilen bakıma muhtaç engelli bireylere karşı ihmal

veya istismarı görülen, suç işleyen ya da suçu gizleyen merkez personeli hakkında genel hü-
kümlere göre işlem yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görev yasağı
MADDE 62 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin eşi,

üçüncü dereceye kadar kan, ikinci dereceye kadar kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinen-
lerinin merkez sahibi veya ortağı olmaları hâlinde, bu personel merkezlerle ilgili iş ve işlem-
lerde görevlendirilemez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 63 – (1) 30/7/2006 tarihli ve 26244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ba-

kıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Bakıcı personel
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Millî Eğitim Ba-

kanlığı onaylı asgari 400 saatlik Engelli Bireyler İçin Bakım Elemanı Modül Programı sertifika
programını tamamlamamış olan bakıcı personelin, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren
bir yıl içinde söz konusu sertifika programını tamamlaması zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınmış veya eğitimine başlanılmış serti-
fika programlarından Millî Eğitim Bakanlığı onaylı asgari 400 saatlik Engelli Bireyler İçin Ba-
kım Elemanı Modül Programı sertifika programına saat ve içerik olarak eşdeğer programlardan
alınan sertifikalar geçerli kabul edilir.

Sorumlu müdür
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış veya açılma

işlemleri başlatılmış olan merkezlerin 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen
belge ve sertifikası bulunmayan sorumlu müdürlerinin, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden iti-
baren bir yıl içinde söz konusu belge veya sertifikaya sahip olması zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış veya açılma işlemleri başlatılmış
olan merkezlerin, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde çalışan sorumlu müdürleri için 9 uncu
maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen deneyim şartı aranmaz.
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Personel sayısı

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış olan mer-

kezler, 25 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen personel standardını bu Yönetmeliğin ya-

yımı tarihinden itibaren bir yıl içinde sağlar.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış olan merkezler, 26 ncı maddenin

üçüncü fıkrasında belirtilen zorunlu bakıcı personel sayısını bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden

itibaren bir yıl içinde tamamlar.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış olan ve aynı yerleşkede birden

fazla binada veya girişi ve bahçesi ayrı olan bloklarda hizmet veren merkezlerin 26 ncı mad-

denin üçüncü fıkrasında belirtilen zorunlu bakıcı personel sayısı, bu Yönetmeliğin yayımı ta-

rihinde mevcut olan her bir hizmet binası veya girişi ve bahçesi ayrı olan bloğu müstakilen de-

ğerlendirilmek suretiyle hesaplanır.

Fiziki düzenlemeler

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış veya açılma

işlemleri başlatılmış olan merkezler, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde istenen

belgelerden eksik olan belgeyi iki yıl içinde temin eder.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış veya açılma işlemleri başlatılmış

olan merkezler, 31 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen standart ve

şartlar ile üçüncü fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde istenen zorunlu fiziksel şartlara bu Yö-

netmeliğin yayımı tarihinden itibaren tadilat veya nakil hallerinde iki yıl, yeni hizmet binası

inşa edilmesi halinde ise üç yıl içinde uyumlu hale getirilir.

Hizmet çeşitliliği

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış olan ve

bir hizmet binasında birden fazla engel grubuna hizmet veren merkezler, 49 uncu maddenin

birinci fıkrası gereğince hangi engel grubuna hizmet vereceğini planlar ve gerekli düzenlemeleri

yaparak bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde açılış izin belgesini yeniler.

Nüfus ölçütünün uygulanmayacağı haller

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılış izni almış

olan merkezlerin mevcut kapasiteleri açısından ve bu merkezlerin devri ya da aynı il içinde

nakline ilişkin taleplerde 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen ölçüt uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan ve resmi başvurusu kabul edilmiş

olan merkez açma, kapasite artırımı, devir ve aynı il içinde nakil taleplerinde 5 inci maddenin

dördüncü fıkrasında belirlenen ölçüt uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 64 – (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Ba-

kanlığınca müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığından:
ASKERÎ İŞYERLERİ İLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER
ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİMİ, TEFTİŞİ VE BU İŞYERLERİNDE

İŞİN DURDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli

maddeler üretilen işyerlerinin çalışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi ile sonuçlarına dair
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler

üretilen işyerlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 91 inci

maddesi ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24 üncü mad-
desinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Askerî işyerleri: Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz

ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı) ve İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askerî işyerlerini,

b) Diğer askerî işyerleri: İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile Türkiye’de
kurulan askerî işyerlerini,

c) Yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerleri: 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı
Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının
Denetimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit ve ilan edilen denetime tabi harp
araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar ve patlayıcı maddeler üreten
işyerlerinden (a) ve (b) bendi kapsamı dışında kalan işyerlerini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Teftiş Yetkisi ve İşin Durdurulması
Askerî iş müfettişleri
MADDE 5 – (1) Askerî iş müfettişleri, askerî işyerlerinde yapılacak teftişlerde Çalışma

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleriyle aynı yetki ve sorumluluklara sahiptir.
Askerî işyerlerinin denetim ve teftişi
MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen askerî iş-

yerlerinin çalışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi askerî iş müfettişleri tarafından yapılır.
Askerî iş müfettişleri tarafından yapılan denetim ve teftişler, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın
işyerlerinin denetim ve teftişi ile ilgili hükümlerine göre yürütülür.

(2) Askerî iş müfettişlerinin işin durdurulması kararları dâhil her türlü denetim ve teftiş
raporlarının işyerlerine tebliği, ilgililere duyurulması ile uygulanması ve izlenmesi işleri Millî
Savunma Bakanlığınca yürütülür.

Diğer askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin
denetim ve teftişi

MADDE 7 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen iş-
yerlerinin denetim ve teftişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yapılır.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer askerî işyerlerini
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hangi iş müfettişlerinin teftiş edeceği Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Millî Savunma Bakanlığına bildirilir. Bu müfettişlere Millî Sa-
vunma Bakanlığınca söz konusu askerî işyerlerinin teftişi için özel kimlik kartı verilir. Özel
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kimlik kartı verilenler, teftişe başlamadan önce özel kimlik kartlarını işveren vekiline göstermek
zorundadır. Teftiş yetkileri her ne sebeple olursa olsun sona eren iş müfettişlerinin özel kimlik
kartları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Millî Savunma Bakanlığına iade edilir.

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer askerî işyerlerinin
unvanları, adresleri, faaliyet konuları ve bu bilgilerle ilgili değişiklikler Millî Savunma Bakan-
lığınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

(4) Bu maddenin uygulanmasında; 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrasında
belirtilen hükümler saklıdır.

Teftiş zamanı ve işyeri belgeleri
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin denetim ve teftişleri

işyerlerinin çalışma saatleri içinde yapılır ve bu işyerlerine ait kayıt ve belgeler her ne sebeple
olursa olsun işyeri dışına çıkartılmadan işyerinde incelenir.

Askerî işyerlerinde işin durdurulması
MADDE 9 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ve 6331

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan askerî işyerlerinde aynı Kanunun
25 inci maddesi gereğince yapılacak işin durdurulması işlemleri 30/3/2013 tarihli ve 28603 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik hüküm-
lerine göre yürütülür. Ancak, anılan Yönetmelikte İş Teftiş Kurulu Başkanlığına verilen görevler
Askerî İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yerine getirilir ve işin bir bölümünü veya tamamını dur-
durma kararı vermeye yetkili heyet iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili askerî iş
müfettişlerinden oluşturulur.

Diğer askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinde
işin durdurulması

MADDE 10 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen
ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan diğer askerî işyerleri ile
yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinde aynı Kanunun 25 inci maddesi gere-
ğince yapılacak işin durdurulması işlemleri İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
hükümlerine göre yürütülür. Ancak, işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye
yetkili heyet üyelerinden biri iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili askerî iş müfettişleri
arasından seçilir.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer askerî işyerlerinde
işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet içerisinde yer alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin Millî Savunma Bakanlığınca verilmiş
özel kimlik kartına sahip olmaları gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler ve atıflar
MADDE 11 – (1) 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî

İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hak-
kında Yönetmelik ile 11/1/1989 tarihli ve 20046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî
İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına
veya İşyerlerinin Kapatılmasına Karar Vermeye Yetkili Komisyonun Yapısı, Çalışma Şekli ve
Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yönetmeliklere yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış
sayılır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlı-

ğınca birlikte hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile

Millî Savunma Bakanı birlikte yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA

EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA
DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gebe, yeni doğum yapmış veya emziren ça-

lışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek ön-
lemlerin alınması ve bu çalışanların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak
olduğunu, çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usullere uyulacağını, emzirme odalarının veya
çocuk bakım yurtlarının nasıl kurulacağını ve hangi şartları taşıyacağını belirlemektir.

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

liği Kanunu kapsamındaki kadın çalışan çalıştıran işyerlerine uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Gebe çalışan: Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan belge ile gebeliği hakkında

işverenini bilgilendiren çalışanı,
b) Emziren çalışan: Tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan

ve işverenini durum hakkında bilgilendiren çalışanı,
c) Emzirme odaları: Çalışanların bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ay-

rılan odaları,
ç) Yeni doğum yapmış çalışan: Yeni doğum yapmış ve işverenini durumu hakkında bil-

gilendiren çalışanı,
d) Yurt/Çocuk bakım yurdu/Kreş: 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilk-

okula kaydı yapılmayan 60-66 aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel ve Özel Hükümler

Uygulamada öncelik
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalışanın tabi

olduğu ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır.
(2) 6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunmaması

halinde çalışanlar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(3) Bu Yönetmeliğin oda ve yurtlarla ilgili dördüncü bölümünde yer alan hükümlerin

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren ça-
lışanlar için uygulanmasında, 8/12/1987 tarihli ve 19658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
saklıdır.

(4) Oda ve yurt açma yükümlülüğü için çalışan sayısı bakımından statü ayrımı yapıl-
maksızın 6331 sayılı Kanuna tabi bütün çalışanlar hesaba katılır. Ancak bu çalışanların kendi
özel mevzuatlarına göre kurulmuş oda, yurt, kreş veya çocuk bakımevinin bulunması halinde
söz konusu yükümlülük yerine getirilmiş sayılır.
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Bilgilendirme ve değerlendirme
MADDE 6 – (1) Çalışan, gebelik ve emzirmeye başlama halinde işverenini bilgilendirir.
(2) İşveren, gebe veya emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kim-

yasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini de-
ğerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre EK-I’de belirtilen genel ve özel önlemleri alır.

(3) İşveren, işyerindeki maruziyetin şeklini, düzeyini ve süresini EK-II ve EK-III’teki
etkenler, süreçler, çalışma koşulları veya özel bir riske maruz kalma olasılığı bulunan işleri de;

a) sağlık ve güvenlik risklerinin, gebe veya emziren çalışanlar üzerindeki etkilerini be-
lirlemek

b) alınacak önlemleri kararlaştırmak
üzere değerlendirir. Bu değerlendirmede kişisel olarak çalışanı etkileyen psikososyal

ve tıbbi faktörleri de dikkate alır.
(4) Gebe veya emziren çalışan, işyerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları ile sağlık

ve güvenlik amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilir.
Değerlendirme sonuçlarını izleyen eylem
MADDE 7 – (1) Değerlendirme sonuçları, gebe veya emziren çalışan için sağlık ve

güvenlik riskini veya çalışanın gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardı-
ğında işveren, ilgili çalışanın çalışma koşullarını ve/veya çalışma saatlerini, çalışanın bu risklere
maruz kalmasını önleyecek bir biçimde geçici olarak değiştirir.

(2) Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse, iş-
veren ilgili çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır.

(3) Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, sağlığına uygun daha
hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz. Başka bir işe aktarıl-
ması mümkün değilse, çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli süre içinde,
isteği halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli
sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Koşulları ve İzinler

Gece çalışması
MADDE 8 – (1) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itiba-

ren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.
(2) Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması

yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu
ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.

Çalışma saatleri
MADDE 9 – (1) Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.
Analık ve süt izni
MADDE 10 – (1) Çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ana-

lık ve süt izninde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesi hükümleri
uygulanır.

Gebe çalışanın muayene izni
MADDE 11 – (1) Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için üc-

retli izin verilir.
Emziren çalışanın çalıştırılması
MADDE 12 – (1) Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından

önce, çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. Çalışmasının sakın-
calı olduğu hekim raporu ile belirlenen çalışan, raporda belirtilen süre ve işlerde çalıştırılamaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Oda ve Yurtlarla İlgili Genel Hükümler

Oda ve yurt açma yükümlülüğü
MADDE 13 – (1) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı

olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma
yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir
emzirme odasının kurulması zorunludur.

(2) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerle-
rinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzir-
meleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın EK-IV’te belirtilen
şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa iş-
veren taşıt sağlamakla yükümlüdür.

(3) İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülü-
ğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getire-
bilirler.

(4) Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir
alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır.

(5) Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına
erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da
dâhil edilir.

Oda ve yurtlardan faydalanacaklar
MADDE 14 – (1) Oda ve yurtlardan, kadın çalışanların çocukları ile erkek çalışanların

annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanırlar. Odalara 0-1 yaşındaki,
yurtlara velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar alınır.

(2) Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve bunların
amaç dışında kullanılması yasaktır. Yurtlarda 0-24 aylık, 25-48 aylık ve 49-66 aylık çocuklar
birbirinden ayrı bulundurulur.

(3) Çocuklar, oda ve yurtlara işbaşı yapılmadan önce bırakılır, işin bitiminde alınır.
Anne ve babalar, odaların ve yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara uymak şartıyla ara
dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımlarıyla ilgilenebilirler.

Kayıt ve çıkış
MADDE 15 – (1) Oda ve yurtlara kabul edilen çocuklar, EK-V’te belirtilen kayıt ve

kabul defterine yazılır.
(2) Oda ve yurtlardan tamamen ayrılan çocukların, ayrılış nedeni, tarihi, kiminle çıktığı,

gözlem kağıdına ve kayıt kabul defterine işlenir. Çocuğun özel dosyası anne veya babasına ve-
rilir.

Oda ve yurtlarda bulundurulacak ilaç ve tıbbi gereçler
MADDE 16 – (1) Oda ve yurtların gereken yerlerine çocukların vücut ısılarının ölçül-

mesi için termometreler konulur, buralarda EK-VI’daki çizelgede yazılı olan ve ayrıca işyerinde
görevli hekim tarafından gerekli görülen ilaç ve tıbbi gereçler bulundurulur. Bunlar özel bir
dolap içinde ve kolayca kullanılabilecek şekilde saklanır ve düzenli olarak işyerinde görevli
hekim tarafından gözden geçirilerek bozulmuş veya kullanılmaz duruma gelmiş yahut tükenmiş
bulunanların yerlerine yenileri konulur.

Personel, yönetim ve gözetim
MADDE 17 – (1) Oda ve yurtlarda çalışacak yönetici, sağlık personeli ve diğer perso-

nelin nitelikleri ve görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Yönetici: Oda ve yurtların amacına uygun olarak, işleyişle ilgili idari konulardaki

her türlü işlerden ve oda ve yurtlardaki çocukların sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde
yaşama, gelişme ve eğitimlerinin sağlanmasından birinci derecede sorumlu olmak üzere aşa-
ğıdaki niteliklerden birine sahip kişilerden biri yönetici olarak görevlendirilir:
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1) Eğitim yönetimi, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitim,
psikoloji, çocuk sağlığı veya çocuk gelişimi ve anaokulu alanlarından birinde yükseköğrenim
görmüş olmak,

2) Okul öncesi öğretmeni unvanını almış olmak.
b) Sağlık personeli: Oda ve yurtlar, işyeri hekiminin tıbbi gözetimi altındadır. Çocuk-

ların sağlık durumları düzenli aralıklarla kontrol edilir ve gereği yapılır. İşyeri hekimi ile işyeri
hemşiresi, çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapmak, sağlıkla ilgili kayıtlarını tutmak,
salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemleri almak veya aldırmak, sağlık ve temizlik
yönünden gerekli denetimleri yapmakla görevlidir.

c) Diğer personel:
1) Oda ve yurtların emzirme odalarında her 10 çocuk için bir kadın çocuk bakıcısı bu-

lundurulur. Çocuk bakıcılarından en az birinin Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bölümü mezunu veya benzeri mesleklerden olması zorunludur. Yurtlarda, her 20 çocuk için
bir çocuk bakıcısı ile Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya ben-
zeri meslek mensubu eleman bulundurulur.

2) Oda ve yurtlardaki toplam çocuk ve grup sayısına göre beslenme, temizlik ve diğer
hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az ilkokul diploması
veya okur yazarlık belgesi almış ve sağlıklı olma şartı aranır.

ç) Yukarıda belirtilen personel dışında, işverence gerekli görüldüğü takdirde, sosyal
hizmet uzmanı, beslenme uzmanı ve psikolog, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bölümü mezunlarıyla müzik, güzel sanatlar ve spor dalında ihtisas sahibi elemanlar görevlen-
dirilebilir. Bunlar kendi alanları ile ilgili çalışma programları çerçevesinde faaliyet gösterirler.

d) Oda ve yurtlarda bulunan çocukların korunmaları amacıyla buralarda çalıştırılacak
tüm personelin işe girişte ve periyodik olarak akıl ve vücut sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar yö-
nünden sağlık kontrolü yapılır. Bulaşıcı hastalığı bulunanlar ile çocukların sağlık ve gelişim-
lerini olumsuz etkileyebilecek personel çalıştırılmaz.

Çocukların muayeneleri
MADDE 18 – (1) Oda ve yurtlara kabul edilecek çocuklar önce gözlem odasına alınır

ve işyeri hekiminin muayenesinden geçirilir. Bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığı bulunmayan
veya portör olmayan çocuklar hakkında rapor düzenlenir, raporlar çocukların özel dosyalarında
saklanır.

(2) Bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığı olanlar, hastalık kuşkusu bulunanlar veya portör
olan çocuklar, sağlıklı olduklarının belirlenmesine kadar oda ve yurtlara alınmazlar.

(3) Bulaşıcı hastalığa tutulan veya tutulduğundan şüphe edilen oda ve yurtlarda bulunan
çocuklar işyeri hekimine muayene ettirilmek üzere derhal gözlem odalarına alınırlar. Muayene
sonucunda bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığa tutulduğu anlaşılan çocuklar, işyeri hekimince
bir sağlık kuruluşuna gönderilir ve durumuyla ilgili olarak velisi bilgilendirilir.

(4) Oda veya yurda kabul edilen her çocuk için EK-VII’de yer alan gözlem kağıdı dol-
durulur ve özel dosyasına konur. Çocuklar burada kaldığı sürece, onların sağlık ve genel gelişme
durumları, beden yapıları ve ruhsal özellikleri düzenli aralıklarla işyeri hekimince EK-VIII’de
yer alan sağlık muayenesi kağıtlarına işlenir.

(5) Oda ve yurtlarda kalan çocukların aşılarının yapılıp yapılmadığı işyeri hekimince
takip edilir, çocukların aşısız veya eksik aşılı olduğunun tespiti durumunda çocuğun kayıtlı
bulunduğu aile hekimine götürülmesi hususunda velileri bilgilendirilir.

Çocukların beslenmesi
MADDE 19 – (1) Oda ve yurtlarda, çocukların ihtiyaçlarına göre gerekli besinler,

kahvaltıları ve yemekleri verilir. Yemek listeleri ve tamamlayıcı beslenmenin düzenlenme-
sinde işyeri hekiminin görüşleri alınır.
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(2) Çocuklara ayrıca, günde 250’şer gram dayanıklı veya pastörize, yoksa kaynamış
süt veya yoğurt verilir.

Çocukların eğitim ve geliştirilmeleri
MADDE 20 – (1) Oda ve yurtlarda, çocuklara psikososyal gelişimlerini sağlayacak

okul öncesi eğitimlerin verilmesi sağlanır.
İşverenin yükümlülüğü
MADDE 21 – (1) Oda ve yurtların bina, kuruluş, döşeme, araç, gereç, taşıt, beslenme

gibi giderlerinin tamamı işverenlerce karşılanır.
(2) Buralar, ayda en az bir defa işveren veya vekili tarafından denetlenir. İşveren, işveren

vekili, işyeri hekimi veya bu birimlerin yönetim ve gözetiminden sorumlu olanlarca görülen
eksiklikler derhal giderilir.

Ortaklaşa kurulan oda ve yurtların yönetimi
MADDE 22 – (1) Oda ve yurtlar birden çok işveren tarafından kurulduğu takdirde, bu

işverenler veya işveren vekilleri, ayda en az bir defa toplanarak bu yerlerin yönetimine dair
kararları alırlar ve uygulanmasını sağlarlar.

Oda ve yurtların bildirilmesi
MADDE 23 – (1) İşverenler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki

işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç
30 gün içinde bir rapor halinde Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğüne gönderirler. Bu raporda aşağıdaki hususlar belirtilir;

a) İşyerinin unvanı, bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü sicil numarası
ve adresi,

b) İşyerinde çalıştırılan toplam çalışan sayısı ve kadın çalışan sayısı,
c) Kuruma alınan çocuk sayısı, cinsiyeti,
ç) Kurumun açık adresi, oda sayısı, oyun yerleri, bahçenin büyüklüğü, bakım ve eğitim

araçlarının miktar ve çeşitleri.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe

veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına
Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Bildirim yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 4857 sayılı

Kanun gereğince 23 üncü madde kapsamında yapılan bildirimler geçerli sayılır.
İşyerlerinde açılan oda ve yurtlarla ilgili bildirim
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 23 üncü maddede yer alan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Kanunu kapsamındaki işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bildirim yapmayan işverenler
31/12/2013 tarihine kadar Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.
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Dicle Üniversitesinden:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2005 tarihli ve 25900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üni-
versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri kayıtlı oldukları programdaki tüm ders-
leri almakla yükümlüdürler. Lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden
oluşur. Seçmeli ders, öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi alanı içinden ve/veya alanı dı-
şından isteği doğrultusunda aldığı derstir. Öğrenci bu dersi, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli
ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, aynı yıldaki başka programların seçmeli veya
zorunlu dersleri arasından da seçebilir.

Öğrenci, tekrar ettiği dersler de dahil olmak üzere ders saatlerinin çakışmaması ve dö-
nemlik 30 AKTS kredisinden az olmaması koşuluyla haftada en fazla 40 saate kadar ders ala-
bilir.

Laboratuar ve dersin bir kısmı klinik uygulama şeklinde olan dersler hariç olmak üzere,
herhangi bir dersin devamını almış olduğu halde başarısız duruma düşmüş olan öğrenciler o
derse kayıt yaptırma koşulu ile tekrar devam etmek zorunda değildirler. Sadece ara sınavlara
ve dönem sonu sınavlarına girerler.

Normal örgün öğretim programlarında kayıtlı olup programın normal öğrenim süresini
aşmış öğrenciler öğrenci katkı payını yatırmak suretiyle akademik takvimde belirtilen kayıt
yenileme/ders kaydı süresi içerisinde ders kaydı yaparlar.

Akademik takvimde ve kayıt yenileme duyurusunda belirtilen kayıt yenileme/ders kaydı
süresi içerisinde haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrencilere o yarıyıl
içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez. Haklı ve geçerli bir nedenle kayıt süresi içerisinde
kaydını yenileyemeyen öğrencilere ise kayıt yenileme süresinin bitimini izleyen üç iş günü
içerisinde ilgili birime başvurmaları ve ilgili birim yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun
görülmesi halinde ek kayıt süresi tanınır. Yeni kaydolan öğrenciler, birinci yarıyılda kayıt ye-
nilemek zorunda değildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 8 – İlgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesildiği

durumlar şunlardır:
a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 23388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yükseköğretim kurumundan
çıkarma cezası almış olması,

b) Öğrencinin sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin, alınan sağlık raporu
ile belgelenmesi ve raporunun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 12 – Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa iliş-

kin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans
ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamam-
layarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde belir-
tilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu
ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma
ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 20 – Alt dönemlerden başarısız ve devamsız dersi bulunmayan ve akademik

başarı not ortalamaları 80 ve üstü olan öğrenciler, üçüncü dönemden/ikinci sınıftan itibaren,
ders saatleri çakışmaması ve 6 ncı maddedeki en çok saat sınırı dâhilinde danışmanının onayı
ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile üst dönemlerden ders alabilirler ve bu Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde öğrenimlerini daha kısa sürede bitirebilirler.

37 nci madde hükümleri gereğince muaf edildikleri dersler nedeniyle üst yarıyıldan/yıl-
dan ders almalarına izin verilenler bu maddedeki üstten ders alabilme başarı koşullarına tabi
değildirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 25 – Mazereti nedeniyle ara sınava/ara sınavlara giremeyen öğrenciler, haklı

ve geçerli mazeretlerinin bitiminden itibaren beş işgünü içerisinde mazeret belgesiyle birlikte
ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı başvuruda bulunabilirler. İlgili birim yönetim kurulunca ma-
zereti kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlıkça/müdürlükçe belirlenen
gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı hakkı verilmez.
Ancak mazeretinin devamı nedeniyle yapılan mazeret sınavına giremeyen öğrenciye yönetim
kurulu kararı ile yeni bir sınav hakkı verilebilir. Öğrencinin katılmadığı dönem sonu ve bütün-
leme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz. Ancak Ülkemizi veya Üniversitemizi temsil
amacıyla ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler
için ilgili fakülte yönetim kurulunca, girilmeyen sınavlar için mazeret sınavı açılabilir.

Sağlık mazereti nedeniyle ara sınava/ara sınavlara giremeyen öğrencilerden sağlık ra-
poru getirecek olanların; acil durumlarda hastanelerin acil servislerinden aldıkları raporlar dı-
şındaki raporların Diyarbakır İli hudutları dâhilinde Üniversite Hastanesi veya Sağlık Bakan-
lığına bağlı yataklı tedavi kurumlarından, Diyarbakır İli hudutları dışında alınan raporların ise
mahallin en üst dereceli sağlık kuruluşundan alınmış olması gerekir. Öğrenci, rapor süresince
devamsız sayılır. Rapor süresince öğrenci sınavlara giremez, girmiş ise sınavı geçersiz sayı-
lır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 29 – Mezuniyet durumunda olup sadece bir dersten başarısız olan öğrencilere

dönemine bakılmaksızın bir sınav hakkı verilir ve alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan
değerlendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 32 – Uzaktan eğitim programı uygulanan bölümler/programlar hariç olmak

üzere öğrencinin başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu veya yaz programı sonu sınavlarının
birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; en az biri ara sınav notu olmak üzere,
kısa sınavlara, ödevlere, projelere, dönem ödevlerine, laboratuar çalışmalarına, raporlara ve
benzerlerine verilen notlardan oluşur. Öğrencinin dönem sonu sınavı veya yaz programı sonu
sınavı sonuçlarının ders başarı notuna etkisi, bu sınavlardan en az 60 puan almak koşulu ile % 60;
öğrencinin dönem içinde ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, dönem ödevi, laboratuar, rapor ve
benzerlerinde gösterdiği başarının etkisi ise %40’tır. Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması
için; dönem sonu sınavı veya yaz programı sonu sınavının bu sınavlardan en az 60 puan almak
koşulu ile %60’ı ile dönem içinde ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, dönem ödevi, laboratuar,
rapor ve benzerlerinde gösterdiği başarının %40’ının toplamının en az 60 olması gerekir. Öğ-
rencinin bir bağımsız laboratuar, uygulama veya benzerinden başarılı sayılabilmesi için, ara
sınav ve o faaliyete ilişkin puanının % 60’ı ile dönem sonu sınav puanının %40’ının toplamının
en az 60 olması gerekir. Uzaktan eğitim bölümlerinde/programlarında başarı notu hesaplaması
ise Senato tarafından belirlenir.
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Dönem içi değerlendirmelerde; ara sınav dışında gerçekleştirilecek diğer etkinliklerden
kısa sınav, ödev, proje, dönem ödevi, laboratuar, rapor ve benzerlerinin katılma yüzdeleri, ilgili
fakülte/yüksekokul veya bölüm kurullarının alacağı kararlara göre belirlenir ve dönem başında
ders dosyaları aracılığı ile öğrencilere duyurulur. Başarı notları ve ağırlık katsayıları aşağıdaki
gibidir.

Başarı Notu (Sayıyla) Başarı Harf Notu Ağırlık Katsayısı Anlamı
90-100 AA 4,00 Geçer
85-89 BA 3,50 Geçer
75-84 BB 3,00 Geçer
70-74 CB 2,50 Geçer
60-69 CC 2,00 Geçer
0-59 DC 1,50 Geçmez
En az iki ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavları not ortalaması 80 ve üzerinde olan

öğrenciler, dönem sonu sınavında da aynı notu almış sayılır ve başarılı kabul edilirler.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Sınav sonuçlarının ilanı, sonuçlara itiraz ve öğretim elemanı tarafından tespit

edilen maddi hata
Madde 34 – Sınav sonuçları, ilgili dersin sınav tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde

ilgili öğretim elemanınca otomasyona girilir ve ilan edilir. Sınav evrakı, ilgili dönem sınavla-
rının bitiminden itibaren 30 gün içinde dersi veren öğretim elemanı tarafından imza karşılığında
ilgili bölüm/anabilim dalı başkanına, bölüm/anabilim dalı başkanı tarafından da imza karşılı-
ğında ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Sınav evrakları, ilgili birimlerce sınav
tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklanır.

Öğrenci, sınav sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren beş iş günü içerisinde dekan-
lığa/ilgili birim müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak sınav kâğıdının maddi hata ya da hatalı
soru yönünden yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekan veya müdür, itiraza konu sınav evra-
kını sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili bölüm başkanına incelettirir ve maddi hata varsa
yönetim kurulu kararı ile düzeltilir. İtiraz sonucunun en geç on gün içerisinde sonuçlandırılıp
ilgili öğrenciye bildirilmesi zorunludur.

İtiraz sonucunun öğrenciye tebliğinden sonra öğrencinin itirazının devamı halinde; teb-
liğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde tekrar dekanlığa/müdürlüğe dilekçeyle başvurması
durumunda ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile so-
rumlu öğretim elemanının da dâhil olduğu veya olmadığı ilgili alandaki öğretim elemanlarından
oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kağıtları ve do-
kümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılabilir. Not değişiklikleri
ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliğiyle ilgili yönetim ku-
rulu kararı, Not Değiştirme Formu ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın
yapılmış olduğunun öğretim elemanı tarafından fark edilmesi durumunda ise ilgili öğretim ele-
manı bağlı bulunduğu bölüm/program başkanına başvurarak not düzeltme talebinde bulunur.
Bu talep,  ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirilir. Eğer varsa not değişikliği veya
düzeltmeler yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bildirilir. Gerekli değişiklik Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ya-
pılır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ KUR'AN-I KERİM VE KIRAAT UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan Dicle Üniversitesi Kur’an-ı Kerim ve Kıraat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç-

larına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dicle Üniversitesi Kur’an-ı Kerim ve Kıraat Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kıraat ilmi ile ilgili uygulamaları araştırmak ve geliştirmek.

b) Usulüne göre Kur'an-ı Kerim’in okunmasını sağlamak.

c) Kıraat ilmi ile ilgili araştırma yapmak, sonuçlarını sunmak.

ç) Kur’an-ı Kerim kıraatının öğretilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kur’an-ı Kerim ve kıraat alanında araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme ça-

lışmaları ve projeleri yapmak.

b) İlahiyat fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığının Tashih-i Huruf, Kıraat-ı Aşere ve

Takrib Eğitim merkezleri ile ortak çalışmalar yapmak.

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek.

organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.

ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

d) Kıraatla ilgili kaynak tespiti ve yazma eserlerin gün yüzüne çıkarılması.

e) Kıraatlar ve tashihi huruf konusunda dersler vermek.

f) Hafızlık yaptırmak.
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Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından

dört yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Mü-
dürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitedeki öğretim ele-
manları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür bulunmadığı du-
rumlarda, yardımcılarından birini vekil tayin eder. Müdür yardımcılarının görev süresi en çok
dört yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.
c) Çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma programını yürütmek.
ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezin birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüş-

meler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, sözleşme ve benzeri işlemleri yapmak.
f) Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, konservatuar, uygulama ve araş-

tırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıklarında Merkez programlarıyla ilgili ko-
ordinasyonu sağlamak.

g) Eğitim ve sosyal etkinlik programlarının başarılı ve amacına uygun olarak gerçek-
leşmesi için gerekli önlemleri almak.

ğ) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini sağlamak.
h) Merkez adına her türlü koordinasyonu sağlamak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları ile Müdürün önerdiği Üni-

versite öğretim elemanlarından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere top-
lam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan
gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu
ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
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(4) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üye-

nin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

(5) Yönetim Kurulu;

a) Teklif edilen eğitim programlarının ve faaliyetlerin düzenlenmesine karar verir,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit ederek sunulan raporu değerlendirir,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Rektör tarafından Üniversite öğretim

elemanları arasından görevlendirilecek dört kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından konu ile ilgili olarak görevlendirilecek üye-

ler, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından doğrudan doğruya görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olup, süresi biten üye yeniden gö-

revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Danışma Kurulunun sekreterya hizmetleri, Yönetim Kurulu tarafından yerine geti-

rilir. Danışma Kurulu; Rektörün veya Müdürün daveti ile yılda en az bir kez, Rektörün veya

Müdürün başkanlığında toplanır.

(5) Danışma Kurulu;

a) Yönetim Kurulunun her yıl düzenleyeceği faaliyet raporunu değerlendirir,

b) Yapılmakta olan çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir,

c) Çalışmaların daha etkin hale getirilmesi amacıyla Müdürün koordinasyonunda faa-

liyet alanları ile ilgili çalışma grupları veya komisyonlar oluşturabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi, Merkez Müdürüdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürütülmekte olan hizmetler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Üniversitenin diğer birimleri tarafından Merkezin faaliyet

alanlarına giren konularda yürütülmekte olan hizmetler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ta-

rihten itibaren Merkez tarafından yürütülür.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Dicle Üniversitesinden:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2005 tarihli ve 25908 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Azami eğitim-öğretim süresi yedi yıldır. Azami öğrenim süresi içinde me-
zun olamayanlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 10 – Öğrenciler, muaf oldukları dersler dışında fakültede okutulan tüm dersleri

almakla yükümlüdürler. Bu dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Seçmeli ders, öğ-
rencinin zorunlu dersler dışında kendi alanı içinden ve/veya alanı dışından isteği doğrultusunda
aldığı derstir. Öğrenci bu dersi, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış ders-
lerden seçebileceği gibi, aynı yıldaki başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasın-
dan da seçebilir.

Öğrenci öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak durumunda olduğu dersleri almak
zorundadır. Bir öğrencinin bir eğitim-öğretim yılında tekrarlamak zorunda olduğu dersler de
dâhil olmak üzere 60 AKTS kredisinden az olmamak üzere haftada en fazla 40 saate kadar
ders alabilir.

Öğrenciler, her eğitim-öğretim yılı başlamadan bir hafta önce internet üzerinden ders
seçimlerini yapmak ve eğitim-öğretim yılının ilk haftasında da danışmanlarına onaylatarak ka-
yıtlarını yenilemek zorundadırlar. Fakültenin normal eğitim-öğretim süresini aşan öğrenciler
kayıt yenileme süresi içinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen katkı paylarını yatırmak zo-
rundadırlar. Katkı payı ödemeyen normal süreyi aşmış öğrencilerin kaydı yenilenmez. Kayıt
yenileme süresi içinde haklı veya geçerli bir neden olmaksızın kaydını yenilemeyen öğrenciler,
o yıl sorumlu oldukları derslerden başarısız sayılırlar ve bu durumdaki öğrencilere o yıl içinde
herhangi bir öğrenci belgesi verilmez. Haklı veya geçerli bir nedenle süresi içerisinde kaydını
yenilemeyenlere ise iki haftalık kayıt yenileme süresinin bitimini izleyen üç iş günü içerisinde,
fakülteye başvurmaları ve fakülte yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun görülmesi halinde
ek kayıt süresi verilir ve kayıt yenileme imkânı tanınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 16 – İlgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesil-

diği durumlar şunlardır:
a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yükseköğretim kurumundan
çıkarma cezası almış olması,

b) Öğrencinin sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin, alınan sağlık raporu
ile belgelenmesi ve raporunun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 17 – Sınavlar; ara sınavı, mazeret sınavı, yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı,

tek ders sınavı şeklinde olabilir. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya
uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların yapılacağı yer ve tarihler, Dekanlıkça belirlenir ve
yapılacak sınavdan en az onbeş gün önce ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve
yerde girmek; kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorunda-
dırlar. Sınavlara geçerli mazereti olmadan katılmayan öğrenci, sıfır almış sayılır.
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Gerekli durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında
cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

Sınavlarda kopya çekenler, kopya çekme girişiminde bulunanlar veya kopya çekilme-
sine yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım et-
tiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılırlar ve haklarında Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esaslarına göre işlem yapılır.

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde ilgili öğretim
elemanı tarafından otomasyona girilir ve ilan edilir. Ayrıca sınav evrakı, ilgili dönem sınavla-
rının bitiminden itibaren 30 gün içinde dersi veren öğretim elemanı tarafından imza karşılığında
ilgili bölüm/anabilim dalı başkanına, bölüm/anabilim dalı başkanı tarafından da imza karşılı-
ğında ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Sınav evrakları, ilgili birimlerce sınav
tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklanır.

Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayı, kap-
sam, biçim ve değerlendirme özellikleri fakülte kurulu kararı ile belirlenir. Aynı yarıyıla ilişkin
derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.

Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle ara sınava/sınavlara giremeyen öğrenciler, haklı ve
geçerli mazeretlerinin bitiminden itibaren beş işgünü içerisinde mazeret belgesiyle birlikte de-
kanlığa yazılı başvuruda bulunabilirler. Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilenler,
ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlıkça belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Ma-
zeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Ancak mazeretinin devamı nede-
niyle, yapılan mazeret sınavına giremeyen öğrenciye yönetim kurulu kararı ile yeni bir sınav
hakkı verilebilir.  Öğrencinin katılmadığı dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sı-
navı açılmaz. Ancak Ülkemizi veya Üniversitemizi temsil amacıyla ulusal ve uluslararası bi-
limsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler için Fakülte Yönetim Kurulunca
girilmeyen sınavlar için mazeret sınavı açılabilir.

Sağlık mazereti nedeniyle ara sınava/ara sınavlara giremeyen öğrencilerden sağlık ra-
poru getirecek olanların; acil durumlarda hastanelerin acil servislerinden aldıkları raporlar dı-
şındaki raporların Diyarbakır ili hudutları dâhilinde üniversite hastanesi veya Sağlık Bakanlı-
ğına bağlı yataklı tedavi kurumlarından, Diyarbakır ili hudutları dışında alınan raporların ise
mahallin en üst dereceli sağlık kuruluşundan alınmış olması gerekir. Öğrenci, rapor süresince
devamsız sayılır. Rapor süresince öğrenci sınavlara giremez, girmiş ise sınavı geçersiz sayılır.

Yıl sonu sınavı: Bir dersin yıl sonu sınavı, o dersin devam koşulu yerine getirilmiş ol-
ması koşuluyla yıl sonunda fakülte kurulu tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, yıl sonu sınavına girmemiş veya girdiği
halde başarısız olmuş öğrenciler için yıl sonu sınavlarından sonra fakülte kurulu tarafından
ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

Tek ders sınavı: Mezuniyet durumunda olup, sadece bir dersten başarısız olan öğrenci-
lere, dönemine bakılmaksızın bir sınav hakkı verilir ve alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan
değerlendirilir.

Bu sınavlara girebilmek için;
a) Kayıt yenilemiş olmak,
b) İlgili dersin en az % 70'ine devam etmiş olmak (Devam etmiş olup da başarısız olan

bir daha devam etmek zorunda değildir.),
gerekir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 27 – Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yük-

seköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğ-
retimin başlangıcını izleyen on işgünü içinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri fakülte
yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Dicle Üniversitesinden:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2003 tarihli ve 25184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 - Fakültede normal eğitim-öğretim süresi 6 yıl, azami öğrenim süresi ise 9
yıldır. Ancak azami öğrenim süresi sonunda eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olama-
yanlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre
ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama
hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder. Kayıt dondurma süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 17 – Fakültenin normal öğrenim süresini aşmış öğrenciler öğrenci katkı payını

yatırmak suretiyle akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme/ders kaydı süresi içerisinde
ders kaydı yaparlar. Normal süre içerisinde öğrenim gören öğrenciler ise katkı payı yatırmadan
sadece kayıt yenileme/ders kaydı işlemini yaparlar. Akademik takvimde belirtilen kayıt yeni-
leme süresi içerisinde haklı ve geçerli bir nedenle kaydını yenileyemeyenlere, kayıt süresinin
bitiminden itibaren beş gün içinde mazeretlerini Dekanlığa bildirmeleri ve mazeretlerinin Fa-
külte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi koşuluyla ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da kay-
dını yenilemeyen öğrenci devamsız sayılır ve hiçbir ders ve sınava alınamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 41 – Mazereti nedeniyle herhangi bir ders kurulu sınavına giremeyen öğren-

ciler, haklı ve geçerli mazeretlerinin bitiminden itibaren beş işgünü içerisinde mazeret belge-
siyle birlikte ilgili dekanlığa yazılı başvuruda bulunabilirler. Fakülte birim yönetim kurulunca
mazereti kabul edilenler, ders kurulu sınavı haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlıkça belirlenen
gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı hakkı verilmez.
Ancak mazeretinin devamı nedeniyle, yapılan mazeret sınavına giremeyen öğrenciye yönetim
kurulu kararı ile yeni bir sınav hakkı verilebilir. Öğrencinin katılmadığı yıl sonu genel ve yıl
sonu bütünleme sınavları ile staj sonu ve staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.
Ancak Ülkemizi veya Üniversitemizi temsil amacıyla ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal,
kültürel ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler için Fakülte Yönetim Kurulunca girilmeyen
sınavlar için mazeret sınavı açılabilir.

Sağlık mazereti nedeniyle ders kurulu sınavına/sınavlarına giremeyen öğrencilerden
sağlık raporu getirecek olanların; acil durumlarda hastanelerin acil servislerinden aldıkları ra-
porlar dışındaki raporların Diyarbakır İli hudutları dâhilinde Üniversite Hastanesi veya Sağlık
Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarından, Diyarbakır İli hudutları dışında alınan rapor-
ların ise mahallin en üst dereceli sağlık kuruluşundan alınmış olması gerekir. Öğrenci, rapor
süresince devamsız sayılır. Rapor süresince öğrenci sınavlara giremez, girmiş ise sınavı geçersiz
sayılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/11/2011 tarihli ve 28109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının ilk satırında yer alan “veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “tezli” ibaresi eklen-
miştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(6) Eğitim dili Türkçe olan kimya, biyoloji ve matematik enstitü anabilim dallarında

tez öğrencisinin talebi, danışmanının teklifi ile tezler İngilizce yazılabilir. Bu durumda tezler,
lisansüstü eğitimin İngilizce verildiği anabilim dallarındaki tez yazım kurallarına uygun olarak
yazılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Eğitim dili Türkçe olan kimya, biyoloji ve matematik enstitü anabilim dallarında

tez öğrencisinin talebi, danışmanının teklifi ile tezler İngilizce yazılabilir. Bu durumda tezler,
lisansüstü eğitimin İngilizce verildiği anabilim dallarındaki tez yazım kurallarına uygun olarak
yazılır.”

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

—— • ——

TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

GAZ TÜPLERİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TS EN ISO 14245, TS EN 13953+A1, TS EN ISO 15995)

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2013/21)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/11/2011 28109

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/1/2013 28542
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MADDE 2 – (1) 11/6/1997 tarihli ve 23016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-
buri Standard 97/32-33 sayılı Tebliği ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan, TS 1862
“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Tüp Donanımları-Valfler, Basınç Düzenleyiciler ve Em-
niyet Valfleri” standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.  TS 1862 standardının yerine
Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS EN ISO 14245 “Gaz tüpleri - Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Tüp Vanalarının Özellikleri ve Deneyleri - Kendiliğinden Kapanan”,
TS EN 13953+A1“LPG Donanım ve Aksesuarları - Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin Ta-
şınabilir, Tekrar Doldurulabilir Tüpler - Emniyet Vanaları” ve TS EN ISO 15995 “Gaz Tüpleri
- LPG Tüp Vanalarının Özellikleri ve Deneyleri - Elle Çalıştırılan” standardları imalat ve satış
safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1)  TS EN ISO 14245  standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:
“Bu standard, su kapasitesi 0,5 L’den 150 L’ye kadar olan taşınabilir, tekrar doldurula-

bilir LPG tüpleriyle kullanılan özellikle kendiliğinden kapanan LPG tüp vanalarının tasarım
gereklerini, özelliklerini ve tip deneylerini kapsar. Bu standard, buhar veya sıvı halde kullanım
ile ilgili teçhizata atıfları da ihtiva eder.

Not - İmalat deneyleri ve muayene ile ilgili tavsiyeler Ek B’de verilmiştir.
Bu standard, sabit otomotiv tesisatlarına uygulanmaz.
(2) TS EN 13953+A1 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:
Bu standard, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüpleri için, yaylı emniyet vanalarının ta-

sarımı, deneyleri ve işaretlenmesine ilişkin hususları özelliklerini kapsar.
Bu vanalar tüp vanalarının tümleşik bir parçası (EN 13152 ve EN 13153) veya ayrı bir

tertibat halinde olabilir.
Bu standard, benzer emniyet seviyesi sağlayan farklı tasarımdaki emniyet vanalarının

kullanılmasını engellemez.
(3) TS EN ISO 15995 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:
Bu standard, özellikle su kapasitesi (0,5 ila 150) L olan taşınabilir, tekrar doldurulabilir

LPG tüpleri ile kullanılan, elle çalıştırılan tüp vanalarının tasarım gereklerini, özelliklerini ve
tip deneylerini kapsar. Bu standard, buhar veya sıvı halde kullanımla ilgili teçhizata atıfları da
kapsar.

Not - İmalat deneyi ve muayene ile ilgili tavsiyeler Ek C’de verilmiştir.
Bu standard, monte edilmiş otomotiv tesisatlarına uygulanmaz.”
MADDE 4 – (1) TS 1862 standardı mecburi uygulamadan kaldırılacağından, 4/2/2000

tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve
TSE Markası Hakkında Tebliğ (ÖSG–2000/13–1) ekinde yer alan “Türk Standardlarına Uy-
gunluk Belgesi ve TSE Markası Aranacak Mamuller Listesi”nden çıkartılacaktır.

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 14245,  TS EN 13953+A1  ve TS EN ISO 15995 stan-
dardları TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il
temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.

MADDE 6 – (1) TS EN ISO 14245,  TS EN 13953+A1  ve TS EN ISO 15995 stan-
dardları kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorun-
ludur.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ TUZ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2013/48)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan işlenmiş tuzun

ve yeraltı kaynak tuzlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, iş-
lenmesi, muhafaza edilmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu
ürünlerin özelliklerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ambalajlı olarak insan tüketimine sunulan işlenmiş tuzu

ve yeraltı kaynak tuzlarını kapsar.
(2) Bu Tebliğ, özel beslenme amaçlı üretilen tuzları, sodyumu azaltılmış potasyum ve

benzeri içeren tuzları kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Deniz tuzu: Deniz suyundan tekniğine uygun olarak üretilen tuzları,
b) Gıda sanayi tuzu: Gıda sanayinde kullanılan, doğrudan son tüketiciye sunulmayan,

iyotlu veya iyotsuz olarak üretilen işlenmiş tuzu veya yeraltı kaynak tuzunu,
c) Göl tuzu: Göl suyundan tekniğine uygun olarak üretilen tuzları,
ç) İri salamura tuzu: Doğrudan son tüketiciye sunulan, özellikle evlerde konserve, turşu,

salamura ve benzeri ürünlerin yapımında gıda muhafaza amaçlı kullanılan, iyot içermeyen iş-
lenmiş tuzu veya yeraltı kaynak tuzunu,

d) İşlenmiş tuz: Ana maddesi sodyum klorür olan ve insan tüketimine uygun nitelikte
üretilen deniz, göl ve kaya tuzlarını,

e) Kaya tuzu: Yer altındaki tuz galerilerinden tekniğine uygun olarak üretilen tuzları,
f) Sofra tuzu: Doğrudan son tüketiciye sunulan, ince öğütülmüş, iyotla zenginleştirilmiş,

rafine edilmiş veya edilmemiş işlenmiş tuzu,
g) Sofrada öğütme tuzu: Tüketici tarafından sofrada öğütülmek üzere son tüketiciye

sunulan, kristal halde bulunan, iyot ilave edilmeyen işlenmiş tuzu veya yeraltı kaynak tuzunu,
ğ) Yabancı madde: Tuz tanecikleri dışında gözle görülebilir her türlü organik ve inor-

ganik maddeleri,
h) Yeraltı kaynak tuzu: Yeraltından yeryüzüne kendiliğinden çıkan sudan tekniğine uy-

gun olarak elde edilen tuzları,
ifade eder.
Ürün özellikleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:
a) Tuz yabancı madde içermez.
b) İşlenmiş tuz rafine edilmeden veya yıkanmadan piyasaya sunulmaz.
c) Yeraltı kaynak ve deniz tuzlarında rutubet miktarı kütlece en çok % 2, diğer tuzlarda

% 0,5 olmak zorundadır.
ç) Yeraltı kaynak ve kaya tuzlarında kuru maddede sodyum klorür miktarı en az % 97,

diğer tuzlarda % 98 olmak zorundadır.
d) İşlenmiş tuzlarda asitte çözünmeyen madde miktarı, kütlece en çok % 0,5 olur.
e) İşlenmiş tuzlarda suda çözünmeyen madde miktarı, kütlece en çok % 0,5 olur.
f) Sofra tuzu ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir:
1) Homojen olur ve tane büyüklüğü; göz açıklığı 1000 µm'lik elekten tamamı, 210

µm'lik elekten ise en çok % 20’lik kısmı geçecek büyüklükte olur.
2) Sofra tuzuna 25-40 mg/kg oranında potasyum iyodat katılması zorunludur. İyot için

belirlenmiş üst limit + 3 mg/kg farklılık gösterebilir.
3) İyot tüketmemesi gereken kişiler için iyotsuz sofra tuzu üretimi yapılabilir.
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g) Gıda sanayi tuzu ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir:
1) İyot eklenmesi zorunlu değildir.
2) İyot eklenmesi durumunda sofra tuzu için belirlenen özellikleri sağlar.
3) Perakende satış yerlerinde doğrudan son tüketiciye sunulamaz; ancak, tuz üretim

yerleri ve gıda toptancılarında satışa sunulabilir.
ğ) Yeraltı kaynak tuzları hariç iri salamura tuzunun tane büyüklüğü, göz açıklığı en az

6000 µm'lik elekten tamamı, 2000 µm'lik elekten ise en çok %10’luk kısmı geçecek büyüklükte
olur.

h) Yeraltı kaynak tuzları hariç sofrada öğütme tuzunun tane büyüklüğü, göz açıklığı en
az 4000 µm'lik elekten tamamı, 1000 µm'lik elekten ise en çok %10’luk kısmı geçecek büyük-
lükte olur.

ı) Bu Tebliğ kapsamında kaynağına göre üretilen tuzlar birbirleri ile karıştırılarak pi-
yasaya sunulamaz.

i) Coğrafi işaretten doğan haklara aykırı olmamak koşulu ile bölgesel ve yöresel adları
ile bilinen tuzlar bu adlar ile üretilebilir.

j) Yer altı kaynak tuzları sadece iri salamura tuzu, gıda sanayi tuzu ve sofrada öğütme
tuzu olarak piyasaya sunulur.

Katkı maddeleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri,

29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Bulaşanlar
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları,

29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ve EK-2’de belirtilen bulaşan mik-
tarlarına uygun olur.

Hijyen
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; 17/12/2011 tarihli ve 28145

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157
3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kri-
terler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Ambalajlama
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 ta-

rihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

(2) İyot ilave edilen tuzda iyot kaybını engelleyecek ambalaj materyali kullanılır.
Etiketleme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketi; 29/12/2011 tarihli

ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme
Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ve aşağıdaki hükümlere de uygun olur:

a) İyotlu tuzda, Ek-1’de yer alan sembol kolay görünen boyutta ve ürün adı ile aynı
yüzde bulunur.

b) İyot ilave edilen tuzun etiketinde tavsiye edilen tüketim tarihi belirtilir.
c) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde ürünün işleme tekniği etiket üzerinde yer

alır.
ç) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler etiketi üzerinde tuzun kullanım amacına göre

“sofra tuzu”, “sofrada öğütme tuzu”, “iri salamura tuzu” ve “gıda sanayi tuzu” olarak adlandı-
rılır. Bunun yanında tuzun elde edildiği kaynak  “deniz tuzu veya deniz tuzundan üretilmiştir”,
“kaya tuzu veya kaya tuzundan üretilmiştir”, “göl tuzu veya göl tuzundan üretilmiştir” ve “yeraltı
kaynak tuzu veya yeraltı kaynak tuzundan üretilmiştir.” şeklinde belirtilir.

d) Sofra tuzu ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir:
1) Ürün adı “iyotlu sofra tuzu” olarak belirtilir.
2) Etiketinde kullanım bilgisi olarak “serin, kuru ve ışıksız ortamda ağzı kapalı olarak

muhafaza edilmelidir.” ifadesi yer alır.

Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                             16 Ağustos 2013 – Sayı : 28737

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 60



3) Net miktar 3000 g’yi geçmez.
4) İyot tüketmemesi gereken kişiler için üretilen iyotsuz sofra tuzunda ambalaj büyük-

lüğü 250 g’yi geçmez. Etiket üzerinde, ambalajla kontrast teşkil edecek renkte ürün adı olarak
“iyotsuz sofra tuzu” ifadesi yer alır.

e) Gıda sanayi tuzu ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir:
1) Etiket üzerinde “Gıda sanayi için üretilmiştir.” ifadesi ürün adıyla birlikte ve amba-

lajla kontrast teşkil edecek renkte yer alır.
2) İyot ilave edilip edilmediği etiket üzerinde belirtilmelidir. İyot ilave edilen gıda sa-

nayi tuzlarında “iyotlu gıda sanayi tuzu” ifadesi yer alır.
3) Net miktar en az 10 kg olur.
f) İri salamura tuzu için net miktar en az 1500 g olur.
g) Sofrada öğütme tuzun etiketi üzerinde ambalajla kontrast oluşturacak şekilde “iyot

ilave edilmemiştir.” ifadesi yer alır.
ğ) Sofrada öğütme tuzu için net miktar 500 g’yi geçmez.
h) Bu Tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerin etiketlerinde tuzun kaynağından

kaynaklanan bir üstünlük ibaresi yer alamaz.
ı) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketi üzerinde “tuzu azaltın, sağlığınızı

koruyun.” ibaresine yer verilir.
Taşıma ve depolama
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanma-

sında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hüküm-
lerine uyulur.

Numune alma ve analiz metotları
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınması ve ana-

lizleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olur.
Avrupa Birliğine bildirim
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 3/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair
Yönetmelik hükümlerine göre Avrupa Birliği Komisyonuna bildirilmiştir.

Karşılıklı tanıma
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak

üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.
(2) Ancak Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yö-
netmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tuta-
bilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ ile aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını
tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir veya piyasadan geri
çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

İdari yaptırım
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996

sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari
yaptırım uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 16 – (1) 23/1/2008 tarihli ve 26765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Gıda Kodeksi Tuz Tebliği (Tebliğ No: 2007/53) yürürlükten kaldırılmıştır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda

işletmecileri bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bu Tebliğ hükümlerine
uymak zorundadır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2013/49)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; takviye edici gıdaların tekniğine uygun ve hijyenik

şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve piyasaya arzını sağlamak
üzere ürün özelliklerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; takviye edici gıdaları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,
b) 2002/46/EC sayılı Gıda Takviyeleri ile ilgili Üye Ülke Mevzuatının Birbirine Yak-

laştırılması ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine paralel olarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Besin öğesi: Vitaminler veya mineralleri,
c) Botanikler: Bitkiler, otlar, mantar, alg ve bunların ekstraktlarını,
ç) Diğer maddeler: Vitaminler, mineraller ve botanikler dışında besleyici veya fizyolojik

etkileri bulunan maddeleri,
d) Takviye edici gıda: Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla, vitamin, mineral,

protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında bes-
leyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif
maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının
kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı
veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünleri,

ifade eder.
Ürün özellikleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki takviye edici gıdaların özellikleri aşağıda ve-

rilmiştir:
a) Takviye edici gıdalarda, sadece Ek-1’de yer alan vitamin ve mineraller, Ek-2’de be-

lirtilen formlarda kullanılır.
b) Takviye edici gıdalarda kullanılan vitamin ve minerallerin günlük maksimum limit-

leri Ek-3’e uygun olur.
c) Vitaminlerin miktarı Ek-4’te yer alan çevirme faktörleri kullanılarak hesaplanır.
ç) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen ve takviye edici gıdaların

bileşiminde bulunan botanikler, Bakanlık tarafından oluşturulan ve Bakanlık resmi internet si-
tesinde yayımlanan Bitki Listesine uygun olur.

d) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ve takviye edici gıdaların
bileşiminde bulunan diğer maddelerin Bakanlıkça oluşturulan ve Bakanlık resmi internet site-
sinde yayımlanan Takviye Edici Gıdalarda Kullanımı Yasak ve Kısıtlı Maddeler Listesine uy-
gun olur.

16 Ağustos 2013 – Sayı : 28737                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 63



e) Takviye edici gıdalar son tüketiciye sadece hazır ambalajlı olarak sunulur.
f) Vitamin ve mineral içeren takviye edici gıdalarda; üretici tarafından tüketilmesi tav-

siye edilen ürünün günlük porsiyonundaki her bir besin öğesinin minimum miktarı, 11 yaş ve
üzeri bireyler için 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan beslenme referans değerinin
%15’i olur. 4-10 yaş grubu çocuklar için ise bu değerin yarısı alınır.

Katkı maddeleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri,

30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı
Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan aroma vericiler

ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özel-
liği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Bulaşanlar
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları,

29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Pestisit kalıntıları
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları,

29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun
olur.

Hijyen
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 17/12/2011 tarihli ve 28145

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile 29/12/2011 tarihli ve 28157
3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kri-
terler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Veteriner ilaçları tolerans düzeyleri
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları

kalıntı düzeyleri 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Ko-
deksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve
Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Ambalajlama
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 ta-

rihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Etiketleme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 29/12/2011 tarihli ve 28157

3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönet-
meliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

(2) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğindeki kuralların yanında aşağıda belir-
tilen kurallara da uyulur:

a) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin Beşinci Bölümü, bu Tebliğ kapsa-
mındaki ürünlere uygulanmaz.
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b) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrası çer-
çevesinde, bu Tebliğ kapsamındaki ürünler sadece “takviye edici gıda” adı altında piyasaya
arz edilir.

c) Takviye edici gıdaların etiketinde, sunumunda ve reklâmında; bir hastalığı önleme,
tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta
bulunan ifadeler yer alamaz.

ç) Takviye edici gıdaların etiketinde, sunumunda ya da reklâmında; besin öğelerinin
yeterli ve dengeli bir beslenme ile karşılanamayacağını belirten, ima eden veya vurgulayan ifa-
deler yer alamaz.

d) Takviye edici gıdalarda bulunan besin öğeleri, botanikler ve diğer maddelerin mik-
tarları, ürünün tüketilmesi önerilen günlük porsiyonu üzerinden etikette sayısal olarak belirtilir.
Vitamin ve mineraller için Ek-1’de belirtilen birimler kullanılır.

e) Vitamin ve minerallerle ilgili bilgiler verilirken, (d) bendinde beyan edilen değerler,
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan beslenme referans değerlerinin yüzdesi
olarak da etikette belirtilir. Vitamin ve mineraller için referans değerlerinin yüzdesi grafik for-
munda da verilebilir.

f) Beslenme referans değeri olmayan besin öğeleri için “beslenme referans değeri yok-
tur.” ifadesi etiket üzerinde belirtilir.

g) (d) bendinde beyan edilen değerler, üreticinin analizlerine dayanarak beyan ettiği
sapma değerleri içerisinde olmak zorundadır.

ğ) 4 yaşın altındaki bebek, küçük çocuk ve çocuklar için takviye edici gıda üretilemez,
piyasaya arz edilemez.

h) Bu Tebliğ kapsamında 4-10 yaş grubuna yönelik ürünlerin etiketinde ürün adıyla
birlikte “4-10 yaş grubu çocukların kullanımına uygundur.” ifadesi belirtilir. Bu yaş grubuna
yönelik olmayan takviye edici gıdaların etiketinde çocuklara yönelik olduğunu ima eden şekil,
resim, ifade yer alamaz.

ı) Üretici tarafından, yetişkin kadın ve erkekler ile gençlik ve yaşlılık dönemlerine yö-
nelik tavsiye edilen ürünlerin etiketinde ürünün, tavsiye edilen kullanıcı grubu veya yaş grubu
için üretildiğini belirten ifade yer alabilir.

i)  Takviye edici gıdaların etiketinde aşağıdaki ifadelerin beyan edilmesi gerekir:
1) Ürünü karakterize eden besin öğelerini, botanikleri ve diğer maddeleri sınıflandıran

veya bu maddelerin doğasını gösteren isim.
2) Üretici tarafından tüketilmesi tavsiye edilen günlük porsiyon miktarı.
3) “Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın.” ifadesi.
4) “Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez.” ifadesi.
5) “Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.” ifadesi.
6) “İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.”

ifadesi.
7) “Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında dok-

torunuza danışın.” ifadesi.
8) Üreticinin diğer uyarıları.
j) (i) bendinin 6 numaralı alt bendinde yer alan “İlaç değildir.”  ifadesi Ek-5’te tanım-

lanan  ‘x’ yüksekliğinin en az 3 mm olduğu punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak ya-
zılır.
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Taşıma ve depolama
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması,

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hükümlerine
uygun olur.

Numune alma ve analiz metotları
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yö-

netmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınır ve uluslararası kabul görmüş ana-
liz metotları uygulanır.

İdari yaptırım
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996

sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari
yaptırım uygulanır.

Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gıda işletmecisi, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce

ithal edilen veya üretilen veya işlenen veya piyasaya arz edilen ve bu Tebliğin yürürlüğe girdiği
tarihten sonra da ithal edilmesi veya üretilmesi veya işlenmesi veya piyasaya arz edilmesi de-
vam eden aynı takviye edici gıdaları 31/12/2014 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun
hale getirmek zorundadır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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AĞUSTOS GÜNSÜZLERİ             HARUN 
1200-1 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

16 Ağustos 2013 

CUMA 
Sayı : 28737 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Yayladağı Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No   : 2012/173 

Karar No : 2013/102 

Mahkememizin 22/05/2013 tarih, 2012/173 Esas ve 2013/102 sayılı Kararı ile HALİT ve 

SUAT oğlu, 1982 SURİYE D.lu Sanık HANİ DERVİŞ'in Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak 

Bulundurma veya El Değiştirme suçundan TCK'nun 174/1, 62/1, 52/2 maddeleri gereğince 2 Yıl 

6 Ay Hapis ve 80,00 TL Adli Para Cezası cezalandırılmasına; Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat 

Sayıdaki Mermileri Bulundurma suçundan ise 6136 S.Y 13/3 maddesi, TCK'nun 62/1, 52/2 52/4 

maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 400,00 TL Adli para cezası cezalandırılmasına, CMK'nun 

231/5-6 maddesi gereğince hakkındaki verilen Hükümün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 

Adli Emanetin 2012/111- 2013/21 sırasında kayıtlı olan suça konu mermilerin ve Kral Atmaca 

Mağnum marka tabancanın 6136 Sayılı Yasanın TCK'nun 54 maddesi gereğince müsaderelerine 

karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 

suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayımına müteakip 15 gün sonra 

kesinleşeceği hususu ilan olunur. 6985 

—— • —— 

Reyhanlı 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

SAYI: 2013/392-2013/123 EK 

Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesince; Bashır ve Amal oğlu, 1984 Edip Suriye D.lu 

ABDO WAKAS ve Muhammed ve Leyla oğlu 1982 Edlip Suriye doğumlu ABDUL FETTAH EL 

HAVRAN hakkında Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma 

suçundan dolayı haklarında açılan kamu davasında mahkememizin 20/06/2013 tarih ve 2012/392 

esas, 2013/123 karar sayılı ilamı ile sanıklar hakkında 5271 S. CMK.nın 223/2-e maddesi 

gereğince AYRI AYRI BERAAT kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 

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

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

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 6986 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAPALI TEKLİF USULÜ İLE GAYRIMENKUL SATILACAKTIR 

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığından: 

 

Mevki Ada Parsel Alanı Tahmini Bedeli Geçici Teminat 

İhale 

Saati 

1) Karşıyaka-

Şemikler 
9803 5 2640,63 m2 8.582.047,50 TL. 257.461,43 TL. 14:00 

 

Taşınmazın İmar Durumu: Kat Adedi ve Bina yüksekliği E: 2.00’e göre (Serbest), Bina 

derinliği E:2.00’e göre, Ön Bahçe mesafesi E:2.00’e göre (min. 10 m.), Komşu mesafeler ve Arka 

Bahçe mesafesi E:2.00’e göre ayrık veya blok nizam, Gabarinin H: 30.80 m’yi geçmesi halinde 

yüksek yapılar yönetmeliğine uyulacak olup, Ticaret Alanına isabet etmektedir. 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda özellikleri yazılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet 

İhale Yasasının 36.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışı yapılacaktır. 

2 - İhale 29 Ağustos 2013 Perşembe günü saat 14:00’de Karşıyaka Belediye Başkanlığı 

Encümen Salonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:  

a) İkametgah Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, T.C. Kimlik Numarası, Tüzel kişilerde ise 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya Sanayi Sicil Kaydı, Noter Tasdikli yetki belgesi 

ile birlikte imza sirküleri, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her birinin yukarıda istenilen belgelerle birlikte ortaklarca imzalanan noter tasdikli 

ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri 

b) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noterden alınmış noter tasdikli imza 

sirküleri,  

c) Türkiye de Tebligat için adres bildirimi, 

d) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu ve 100,00 TL. 

mukabilinde Şartname bedelinin vezneye yatırıldığına dair makbuz.  

4 - Tekliflerin, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne 29 Ağustos 2013 Perşembe günü 

saat 14:00’e kadar teslim edilmesi gerekmektedir. 

5 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL. 

bedel mukabilinde temin edilebilir.  

İlan olunur.  6910/1-1 
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FABRİKAMIZ ÇAMUR HAVUZU TEMİZLEME HİZMET ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. 

MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇIK 

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/108471 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kastamonu Şeker Fabrikası’nda mevcut 1 (bir) adet 

Toprak Çamur Havuzunun Projelerinde belirtilen taban 

kotlarına kadar hafriyatının yapılarak temizlenmesi ve 

istenilen eğime göre tesviyesinin yapılması, çıkan yaklaşık 

11000 m3 hafriyatın idarenin (Fabrika sahası dışında veya 

içerisinde) göstereceği yaklaşık 2200 mt. mesafedeki 

toprak döküm yerine nakledilmesi ve tesviye edilmesi işi 

ile betonarme (dört duvarı ve tabanı dahil) 1 (bir) adet 

çamur havuzunun içinde bulunan yaklaşık 600 m3 

hafriyatın yukarıda bahsedilen toprak döküm yerine 

nakledilmesi ve tesfiye edilmesi işidir. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşyeri teslimini müteakip en fazla 20 (Yirmi) takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 27.08.2013 - 10:00 

4 - İhale dokümanı Kastamonu 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, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği’ne 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 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır 

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6977/1-1 
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FABRİKAMIZ ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. 

MAL VE HİZMET ALIM YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/109986 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2013/2014 Kampanya döneminde 12 kişi tarafından 

Fabrikamızdan kaynaklanan atıksuların arıtılması için 

kurulan 3600 m3/gün kapasiteli ANAEROBİK ATIKSU 

ARITIM TESİSİ ile Fabrika ve sosyal tesislerden 

kaynaklanan evsel nitelikli atıksuların arıtıldığı PAKET 

TİP EVSEL ATIKSU ARITIM TESİSİ’ nin, sözleşme 

süresi içinde, tam gün ve sürekli olarak, her türlü hava 

ve işletme şartlarında, kapasitesine, İdarece verilecek 

olan talimatlara, laboratuar verilerine uygun olarak, 

Fabrikamız tarafından belirlenen sayıda ve nitelikte 

personel ile işletilmesi, arıtım tesislerinin bakım, onarım 

ve temizlik gibi muhtelif işlerinin yapılması işidir.  

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : 60 Gün (±%20 Toleranslı) 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 28.08.2013 - 14:30 

4 - İhale dokümanı Kastamonu 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, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği’ne 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 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır 

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7041/1-1 
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FABRİKAMIZ PANCAR ANALİZ HİZMET ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIM 

YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/109636 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2013/2014 kampanyasında işin durumuna göre 

fabrikamızca belirlenecek tarihler arasında, fabrikamız 

Pancar Analiz Laboratuvarı için pancar getiren çiftçi 

araçlarından numune alınıp % fire ile % polar şeker 

varlığının tespiti işidir.  

  Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuvarı hizmet ifasında; 

% fire analizi için her vardiyada 8 kişi olmak üzere        

3 vardiyada 24 kişi; Digesyon analizi için her vardiyada 

4 kişi olmak üzere 3 vardiyada 12 kişi olup toplam       

36 kişi çalıştırılacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Kampanya dönemi boyunca ± %20 toleranslı 50 (Elli) 

takvim günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 28.08.2013 - 10:00 

4 - İhale dokümanı Kastamonu 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, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği’ne 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 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır 

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7042/1-1 
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EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI BOYALI 

GALVANİZLİ SANDVİÇ PANELİN TEMİNİ VE SEVKİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı boyalı galvanizli sandviç 

panelin temini ve sevki işidir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/111324 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05  

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Boyalı galvanizli sandviç panelin temini ve sevki işi 

Mal Alımı 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : 15 takvim günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 04.09.2013, saat 15.00 

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 30,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 04.09.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 7053/1-1 
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4458 SAYILI KANUN VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 296,71 TL. ile en çok 468.080,93 TL. arasında değişen; 

23/08/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 30,00 TL., en 

çok 46.809,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Hızar Makinası, Tekstil Malzemesi, 

Mensucat, Kumaş, Dijital Kamera, Elektronik Malzeme, Gaz Maskeleri, Gösterge, Bisiklet 

Lastiği, Bahçe ve Güneş Şemsiyeleri, PVC Muşamba, Oto Aksam ile Parçaları ve muhtelif giyim 

eşyasından oluşan 55 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 

Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 26/08/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 6926/1-1 

—— • —— 
PLASTİK ŞEFFAF BEYAZ BANT SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 18.120.000 metre 0,05x66 metrelik Bopp’li Plastik Şeffaf 

Beyaz Bant %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu 

maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.08.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 6861/1-1 
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MEYDAN TAHMİL TAHLİYE KİREÇOCAĞI VE PANCAR YÜZDÜRME 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Meydan Tahmil Tahliye Kireçocağı ve Pancar Yüzdürme Hizmet Alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/108973 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km. Bük Köyü Mevkii 37070 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : - Meydan Tahmil Tahliye Hizmeti: Kampanya döneminde 

kok kömürü, linyit kömürü, kireçtaşı v.b. işletme 

malzemelerinin yer silolarından kullanım yerlerine belirli 

aralıklara taşınması. İşletme malzemeleri ve pancarın 

işlenmesi sonucu oluşan atıkların biriktirilmeden idarece 

belirlenen yerlere taşınması, tarif edilen şekilde 

istiflenmesi, döküm saha yolunun hazırlanması, kampanya 

sonu saha tesviyesinin yapılması, saha içinde kalan atık 

malzemenin gösterilen yerlere dökülmesi. 

  - Kireçocağı Hizmeti: Yüklenici tarafından Kireç ocağı 

önüne getirilen kireç taşı ve kok kömürünün işletme 

talimatlarına uygun şekilde, kireç ocakları sürekli dolu 

tutulacak şekilde doldurma kovalarına doldurularak kireç 

ocaklarının beslenmesi. 

  - Pancar Yüzdürme ve Meydan İşleri: Pancarın silolardan 

işletme talimatlarına göre fabrikaya su ile sevkinin 

sağlanması. Pancar siloları, pancar yüzdürme kanalı ve 

fabrika sahasında yapılacak temizlik, bakım v.b. meydan 

işleri. 

  Miktarı ve türü: Kampanya süresince (±%20 toleranslı 55 

Gün) Tahmil tahliye ve taşıma hizmeti (tahmini 58300 

ton), Kireç ocaklarının doldurulması hizmeti (tahmini 

8700 ton), Pancar Yüzdürme ve Meydan işleri (Tahmini 

185000 ton) nin 4 İş Makinesi Operatörü, 7 Kamyon 

Şoförü, 38 Diğer Personel olmak üzere toplam 49 Kişi ve 

1 adet lastik tekerlekli yükleyici (en az 150 HP, bakımlı, 

15 yaşından küçük) 2 adet damperli kamyon (15 ton 

taşıma kapasiteli, 10 yaşından küçük) ile yapılması işi. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 55 (±%20 toleranslı) 

takvim günü. 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 27.08.2013 - 14:30 

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği’ne 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 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır 

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6946/1-1 

—— • —— 

143 ADET OKSİJEN ANALİZÖRLERİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik 

şartnamede teknik özellikleri belirtilen 10 kalemde toplam 143 adet Oksijen Analizörleri 

yedeklerinin alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/109051 

1 - İdarenin: 

a) Adres : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80 

c) Elektronik posta adresi : afsinb@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı, Oksijen Analizör Yedekleri, 143 adet 

b) Teslim edileceği yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

3 - İhalenin yapılacağı: 

a) Yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ 

b) Tarihi ve saat : 23/08/2013 Cuma günü saat 14:00 

4 - İhale dokümanı : (Dosya No: AEBS 2013/41) 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde 

belirtilmiştir. İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV 

dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 23/08/2013 Cuma günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr'den ihaleler bölümünden ulaşılabilir. 

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 

 6955/1-1 
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MUHTELİF YAĞLAR SATILACAKTIR 

İzmir İl Özel İdaresi Alt Yapı ve Çevre Daire Başkanlığından: 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun Ek 3. maddesi gereğince mahkeme tarafından 

tasfiye kararı verilen teknik düzenlemelere uygun yaklaşık; 1.404.475 Kg (1.772.081 Litre) JET 

A yakıtı, 12.019 Kg (14.446 Litre) Motorin, 540 Kg Kalorifer Yakıtı (fuel Oil 4), 17.850 Kg 

Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 6), 1.175 Kg White Spirit, 31.415 Kg Bazyağ, 96 Kg Dişli Yağı (SAE 

90), 435 Kg Madeni Yağ, 8.808 Kg Madeni Yağ (Special 10) ve 12.377 Kg 10 Numara Yağ, 

2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif arttırma ihalesi yoluyla satılacaktır İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : 855 Sokak No: 40 Konak/İZMİR 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : (232) 4551400 - (Dahili 1936)  

  Faks : (232) 2512826 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik düzenlemelere uygun; 

  yaklaşık; 1.404.475 Kg (1.772.081 Litre) JET A yakıtı, 

12.019 Kg (14.446 Litre) Motorin, 540 Kg Kalorifer 

Yakıtı (fuel Oil 4), 17.850 Kg Kalorifer Yakıtı (Fuel 

Oil 6), 1.175 Kg White Spirit, 31.415 Kg Bazyağ, 96 

Kg Dişli Yağı (SAE 90), 435 Kg Madeni Yağ, 8.808 

Kg Madeni Yağ (Special 10) ve 12.377 Kg 10 Numara 

Yağ 

b) Yerleri : 315 Sokak. No:1   35410 Gaziemir/İZMİR adresindeki 

İzmir İl Özel İdaresi Alt Yapı ve Çevre Daire 

Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım 

Müdürlüğü ve Torbalı Şantiye sahasında 

3 - İhalenin 

a) Usulü : 2886 sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince açık teklif 

ihale usulü 

b) Yapılacağı yer : 855 Sokak No: 40 Konak/İZMİR adresinde İzmir İl 

Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda  

c) Tarihi ve saati : 28/08/2013 tarih ve saat:14:00 

4 - Muhammen bedel : Teknik düzenlemelere uygun; 

  1.404.475 Kg (1.772.081 Litre) JET A yakıtı: 

1.828.612,16 TL, 12.019 Kg (14.446 Litre) Motorin: 

14.616,22 TL, 540 Kg Kalorifer Yakıtı (fuel Oil 4): 

525,77 TL, 17.850 Kg Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 6): 

14.487,93 TL, 1.175 Kg White Spirit: 1.600,06 TL, 

31.415 Kg Bazyağ: 40.839,50 TL, 96 Kg Dişli Yağı 

(SAE 90): 320,32 TL, 435 Kg Madeni Yağ: 1.295,94 

TL, 8.808 Kg Madeni Yağ (Special 10): 27.003,86 TL 

ve 12.377 Kg 10 Numara Yağ: 37.945,82 TL 
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5 - Geçici teminat miktar : Her bir ürün için muhammen bedellerin % 3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verilecektir. 

6 - İhale şartnamesinin nereden 

     ve hangi şartlarla alınacağı : 315 Sokak. No:1   35410 Gaziemir/İZMİR adresinde 

bulunan İzmir İl Özel İdaresi Alt Yapı ve Çevre Daire 

Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım 

Müdürlüğü’nde görülebilir ve ücretsiz alınabilir. 

7 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

7.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İhaleye 5015 sayılı Kanun hükümlerine göre alınmış teknik düzenlemelere uygun 

olmayan ürünler için rafinerici lisansı, teknik düzenlemelere uygun ürünler için rafinerici lisansı 

veya dağıtıcı lisansı sahipleri katılabilir. İstekliler rafinerici lisansı veya dağıtıcı lisansını ihalede 

ibraz edeceklerdir.  

f) Madeni ve baz yağ ile solvent için EPDK’dan bu ürünlerin ithali için alınmış uygunluk 

belgesi ibraz edilecektir.  

g) İstekliler 2886 sayılı yasaya göre cezalı veya yasaklı olmadıklarına dair taahhütname 

vereceklerdir. 

İstekliler istenilen belgeleri en son 28/08//2013 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar 855 

Sokak No: 40 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü 

Bürosuna vereceklerdir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere 28/08//2013 Çarşamba 

günü saat 14:00’da İzmir İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda Komisyon huzurunda 

hazır bulunacaklardır. 7009/1-1 
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KANTARLARDA PANCAR TESELLÜM VE SEVK HİZMETLERİNDE İŞÇİLİK 

HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2013/2014 Kampanya Dönemi Fabrikamız Ziraat Bölge Şefliklerine bağlı kantarlarda 

pancar tesellüm ve sevk hizmetlerinde işçilik hizmeti açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt No : 2013/109832 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. 

No:195 Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 0222-230 27 38 

2 - İhale konusu hizmetin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya Döneminde; Görev 

yerleri, çalışma koşulları ve çalışma süreleri Teknik 

Şartnamede belirtilen 128 adet eleman çalıştırılması 

hizmeti İşidir. 

b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası  

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası - Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve saati : 27.08.2013 - Salı günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki 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. 

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 

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, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: 

Tüm kantarlarda 2’şer adet olmak üzere toplam 32 adet Bilgisayar sertifikası olan görevli 

ile geriye kalan toplam 96 adet eleman ise en az lise mezunu olacaktır.  

İhale uhdesinde kalan firma yukarıda istenilen okul durumlarını gösterir diploma suretleri 

ile sertifikaları sözleşme aşamasında İdareye vermek zorundadır. 

4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kamu veya Özel Sektörde personel 

çalıştırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişilerin yapmış olduğu işler. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 27.08.2013 Salı günü saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker 

Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.  

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 6924/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
ORMAN VE SU İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DÜZELTME İLANI 

14 Ağustos 2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman ve Su İşleri 
Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Duyurusu başlıklı ilanımızın 2 inci ve 3 üncü paragrafları 
aşağıdaki şekilde, Birinci paragraf birinci satırda bulunan 53 adet 8 inci dereceden Orman ve Su 
İşleri Uzman Yardımcısı ibaresinin 52 adet 8 inci dereceden Orman ve Su İşleri Uzman 
Yardımcısı olarak, Yarışma Sınavına Katılma Şartları Başlıklı 1. Bölüm 1. Fıkra 2. bendinin son 
satırında bulunan Ziraat Mühendisliği ibaresinin Veteriner Hekimlik Bölümü olarak değiştirilmesi 
gerekmektedir. 

1. Grup: Orman Fakültesi mezunlarından on (10), Çevre Mühendisliği bölümü 
mezunlarından sekiz (8), Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarından iki (2), İnşaat Mühendisliği 
bölümü mezunlarından iki (2), Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Jeodezi 
Fotogrametri Mühendisliği ya da Geomatik Mühendisliği bölümü mezunlarından üç (3), 
Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Endüstri Mühendisliği bölümü 
mezunlarından bir (1), Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Kimya 
Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Mimarlık bölümü mezunlarından bir (1), Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümü Mezunlarından bir (1), Biyolog unvanını almış beş (5), Veterinerlik 
Bölümü mezunlarından dört (4) kişi;  

2. Grup: İstatistik bölümü mezunlarından bir (1), Matematik bölümü mezunlarından bir 
(1), İşletme bölümü mezunlarından üç (3), Maliye bölümü mezunlarından üç (3), Kamu Yönetimi 
bölümü mezunlarından üç (3) kişi. 

İlanen duyurulur. 7014/1-1 
—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Rize Araştırmaları Vakfı (REVAK). 
VAKFEDENLER: Ali MAHMUTOĞLU, Ömer ARISOY, Ömer ERDOĞAN, Hızır 

TUTAN, Abdullah KAZDAL, Mehmet ERDOĞAN, İshak GÜVEN. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO'SU: Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/06/2013 tarih, E.2013/52, K.2013/299 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Rize ili ve çevresinin tarih, sanat, tabiat ve kültür varlıklarını ve 
değerlerini araştırarak elde ettiği bilgileri, belgeleri basılı hale getirmek, bunları görsel veya yazılı 
basında, internet ve dijital ortamda insanlığın hizmetine sunmak, bu sahada araştırma yapacak kişi 
ve kurumlarla birlikte çalışmak veya onları desteklemek, her kademedeki öğrencilere eğitim 
yardımında bulunarak topluma faydalı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit. 
YÖNETİM KURULU: Ali MAHMUTOĞLU, Ömer ARISOY, Ömer ERDOĞAN, 

Ramazan MİNDER, Hasan TAŞÇI. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan malvarlığı, İlim Yayma Vakfı ile Bilim ve Sanat Vakfına devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 7032/1-1 

————— 
Tüm Yardıma Muhtaç Çocuklar Vakfı Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

11/02/2013 tarihinde kesinleşen, 13/10/2009 tarih ve E:2008/157, K:2009/263 sayılı kararı gereği 
dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 7033/1-1 
—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Pursaklar Belediye Encümeninin 06.06.2013 tarih 130 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.07.2013 gün 1838 sayılı kararı ile onaylanan, 
Pursaklar İlçesi Saray Mahallesi 2. Etap kapsamında bulunan 98271 ada 7 nolu parseli kapsayan 
90004/40 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi uyarınca 
Belediyemiz ilan panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7045/1-1 
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ankara 15. İdare Mahkemesinin 30.04.2013 tarih 2012/1230 Esas No ve 2013/634 

numaralı Kararı uyarınca; 

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 

Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. 

GENEL AÇIKLAMALAR 

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür. 

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’un 

5772 sayılı Kanunla değişik 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir. 

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

5 - İlan edilen kadrolara başvuranlar, atanmaları halinde kurum dışında, eğitim-öğretim 

faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi; 

Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya 

özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı taahhüt etmiş sayılırlar. 

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların 

Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde 

(http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe); 

* Özgeçmiş, 

* Yayın Listesi, 

* (2) iki adet fotoğraf, 

* Nüfus cüzdanı sureti, 

* Doçentlik belgesi, 

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur. 

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği 

yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Personel Dairesi 

Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi 

Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

BİRİMİ BÖLÜM ABD UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA 

Diş 

Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Diş 

Hekimliği 

Bilimleri 

Protetik 

Diş 

Tedavisi 

Profesör 1 1 

Alaşımların dökülebilirliği 

ve gözenekliliği konusunda 

çalışmaları olmak. 

 7037/1-1 

—— • —— 

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden: 

26. MESLEKİ EĞİTİM KURULU 

KARAR TUTANAĞI 

Toplantı Tarihi : 27 Haziran 2013 

Toplantı Yeri : MEB Başkent Öğretmenevi 

Toplantı Saati : 10.00 

Toplantı No : 26 

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 4’üncü maddesi gereğince oluşturulan Meslekî 

Eğitim Kurulu gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte 

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK’in başkanlığında toplanmıştır. 

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR 

1. Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu’nun 05∕06∕2009 tarih, 2009/21 No’lu Kararı ile 

kabul edilen ve 2013 yılı sonunda süresi bitecek olan Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve 
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Eki Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Eylem Planı’nın yerine hazırlanan, 2014-2018 Dönemi 

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eki Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Eylem 

Planı’nın ilgili kurum ve kuruluşlardan 15 Temmuz 2013 tarihine kadar gelecek görüşler 

doğrultusunda, revize edilerek Yüksek Planlama Kurulu’na sunulmasına, 

2. İş yeri açma veya ustalık belgelerindeki vali tarafından imzalanacak kısmın, valinin 

uygun göreceği bir yetkilinin vali adına imzalayabilmesine, 

3. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda güncellemeler yapılmasına ve yapılan 

güncellemelerin ivedi olarak sonuçlandırılmasına, 

4. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan hayat boyu öğrenme 

portalına ve e-yaygın otomasyon sistemine, kurum ve kuruluşların yapmakta oldukları hizmetiçi 

eğitimin dışındaki eğitim faaliyetleri ile ilgili bilgilerin girilmesi için gerekli koordinenin 

sağlanmasına, 

5. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünün kurum ve 

kuruluşlarca yapılmakta olan stratejik eylem planlarının ilgili faaliyetlerinde, ilişkili kurum olarak 

yer almasına ve Sağlık Bakanlığınca çıkarılan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin yürütülmesinde yer 

almasına, 

6. Kapsam içi ve kapsam dışında eğitim belgesi alanların bilgilerinin bir veri tabanında 

toplanması ve bu veri tabanının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Esnaf ve Sanatkârlar 

Bilgi Sistemi (ESBİS) ile entegre hale getirilmesine, 

7. Turizm sektöründe istihdamın sürekliliği için İŞKUR müdürlüğü ile çalışma 

yapılmasının sağlanmasına, 

8. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 30’uncu maddesi ile 5174 sayılı Kanunun 

102’nci maddesi ve 5362 sayılı Kanunun 68’inci maddesi dikkate alınarak, 3308 sayılı Kanun 

kapsamına giren mesleklerin gözden geçirilerek, bunlardan belgesiz yapılabileceklerin veya daha 

az bir eğitim süresi ile başarılabilecek olanların kapsamdan çıkarılması ve kapsama dahil 

mesleklerin sayısının azaltılması konusunda Millî Eğitim Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, TESK ve TOBB temsilcilerinden bir komisyon oluşturulmasına, 

9. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamındaki 

mesleklerin öğretim programlarının gözden geçirilmesine, 

10. Et ve et ürünleri işlemeciliği meslek dalı öğretim programının güncellenmesine,  

11. Meslek yüksekokullarında üç dönem (trimester) uygulamasının yaygınlaştırılmasına, 

12. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre verilen kalfalık ve ustalık belgeleri ile 

uygun seviyedeki MYK meslekî yeterlilik belgelerinin aynı hak ve yetkileri sağlayacak 

düzenlemelerin yapılmasına, 

13. Örgün ve yaygın meslekî eğitimde uygulanan öğretim programlarının MYK onaylı 

Ulusal Mesleki Standardı ve Ulusal Meslekî Yeterliliklere göre güncellenmesi için gerekli 

değişikliklerin yapılmasına, 

14. Bakanlığımız adına koordinasyonunu yaptığımız ve ilgili paydaşlarla birlikte 

hazırlanarak 15/06/2013 tarihinde tarafların görüşüne gönderilen Türkiye Meslekî ve Teknik 

Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2013-2017) Taslağının gelen görüşler yansıtıldıktan sonra 

Yüksek Planlama Kurulu’na sunulmasına, 

15. Meslekî Teknik Eğitim Okullarının yönetim modelinin geliştirilmesi, okul türlerinin 

azaltılması ve program çeşitliliğinin arttırılması yönünde çalışmaların yapılmasına, 

oy birliği ile karar verilmiştir. 
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 27/06/2013 

 

BAŞKAN 

Salih ÇELİK 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı  

 

 

 

ÜYE 

Ahmet Hamdi NAYİR 

İçişleri Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı 

 

ÜYE 

Maliye Bakanlığı 

(Katılmadı) 

 

ÜYE 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

(Katılmadı) 

 

 

ÜYE 

Uzm. Dr. Alaattin DİLSİZ 

Sağlık Bakanlığı 

 

 

ÜYE 

Ali Kemal SAYIN 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı  

Müsteşar Yardımcısı  

 

 

ÜYE 

İsmail YÜCEL 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı V. 

 

ÜYE 

Faruk ŞAHİN 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı 

 

 

ÜYE 

Ahmet Alper EGE 

Kalkınma Bakanlığı 

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon 

Genel Müdürlüğü  

 

 

ÜYE 

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ 

MEB Meslekî ve Teknik 

Eğitim 

Genel Müdürü 

 

ÜYE 

Doç. Dr. M. Kemal 

BİÇERLİ 

MEB Hayat Boyu Öğrenme 

Genel Müdürü 

 

ÜYE 

Naci SULKALAR 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 

Konfederasyonu 

Genel Sekreteri 

 

ÜYE 

Cengiz ÖZCAN 

Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği Başkanlığı 

 

ÜYE 

Deniz Zübeyde 

ÇELEBİOĞLU 

Türkiye İşveren Sendikaları 

Konfederasyonu 

 

ÜYE 

Güliz Seda KAYALI 

Türkiye İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu 

 

 

 

ÜYE 

Türkiye Bankalar Birliği 

(Katılmadı) 

 

 

 

ÜYE 

Aslı GÜNAY 

Yüksek Öğretim Kurulu 

 

 

 

 

ÜYE 

Ali Rıza EREN 

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî 

Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavir 

Odaları Birliği 

TESMER Müdür Yardımcısı 

 

ÜYE 

Firuzan SİLAHŞÖR 

Meslekî Yeterlilik Kurumu 

Başkan Yardımcısı 

 

 7028/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile 

bu Kanunun uyarınca 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli 

Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma 

Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; 30 Kasım - 

1 Aralık 2013 tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

Sınavları yapılacaktır.  

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları 

(stajyer), Serbest Muhasebeci ruhsatı olanlar ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet 

sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav tarihleri : 30 Kasım - 1 Aralık 2013 

İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi : 9 Eylül 2013 

İkinci ve sonraki katılımcılar için son başvuru tarihi : 4 Kasım 2013 

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 

Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen 

son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar 

başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır. 

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;  

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim 

Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun 

olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 

belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak. 

b) Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / 

veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden 

sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak, 

c) Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunmak, görevini yapmamak veya 

kusurlu olarak yapmak yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunmak 

nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak. 

SINAV KONULARI 

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 

Yönetmeliği’ne göre, SMMM Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki sınav konularından sınava 

tabi tutulmaktadırlar.  

• Finansal Muhasebe, 

• Finansal Tablolar ve Analizi, 

• Maliyet Muhasebesi, 

• Muhasebe Denetimi, 

• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması, 

• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari 

Yargılama Hukuku), 

• Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku, 
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Söz konusu şartları taşıyan adayların; 

1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)  

2. Cumhuriyet Savcılığından (resmi kuruma verilmek üzere) alınacak adli sicil belgesi, 

3. Onaylı nüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C. Kimlik Numarası aranacaktır. 

4. Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği 

(Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan 

alınacak denkliği onay belgesi), 

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, 

6. Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve 

affa uğramış olsa dahi, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş 

olup, olmadığına ilişkin belge, faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, bağımlı çalışanlardan da oda 

kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi, 

7. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına gireceklerin stajlarının tamamlanmış 

olduğunun TESMER tarafından onaylanmış olması, staj şartlarının Staj Yönetmeliğine uygun 

olarak yerine getirilmiş olması ve bununla ilgili gerekli evraklar. 

8. Anılan Yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre sınava girecek adaylar sınav 

giderleri karşılığı olarak katıldıkları her Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı için ders 

başına 85,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylar toplam 595,00-TL ödeyeceklerdir. 

Sınav bedeli, “Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER), İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 

487 255 numaralı hesabına veya ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 numaralı hesabına ya 

da TEOS sistemi üzerinden kredi kartı ile ödenebilir.  

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER 

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 

Yönetmeliği’nin 21. maddesine göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında başarılı 

olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha 

girebilirler.  

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle 

meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları 

kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler. 

Adaylar, ikinci ve daha sonraki sınav başvurularını; sınav giderleri karşılığı olarak 

öngörülen bedeli ödedikten sonra http://teos.tesmer.org.tr adresine girerek sınav başvurularını 

yapacaklardır. Aday sınava katılmak istediği dersleri seçerek sınav kaydını yapıp, onayladıktan 

sonra bir daha değişiklik yapamayacaktır. Bu nedenle, adayların formu doldurduktan sonra 

bilgilerini tekrar kontrol ederek onaylamaları daha doğru olacaktır. Faks ile yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir.  

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME 

1. Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru 

belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi 

(TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). 

Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin 

Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir. 
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2. Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri 

eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

3. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 

Odalarında ve http://www.tesmer.org.tr internet adresinde ilan yolu ile duyurulacaktır. 

4. Sınav Giriş belgeleri http://teos.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı çıktısı olarak 

alınabilecektir.  

5. Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava 

alınmayacaktır. 

6. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır. 

7. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır. 

8. Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.  

9. Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir. 

İlan Olunur. 6999/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 

istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi 

geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Mardin ilinde faaliyet gösteren 1738 dosya nolu TEPE Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Adana ilinde faaliyet gösteren 1665 dosya nolu KAYCIOĞLU Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Çorum ilinde faaliyet gösteren 1143 dosya nolu TUNAM Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren 1111 dosya nolu MURATOĞLU Yapı Denetim 

Ltd. Şti.,  

Bursa ilinde faaliyet gösteren 633 dosya nolu AKTEST Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Ankara ilinde faaliyet gösteren 592 dosya nolu RTA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 532 dosya 

nolu EVREN Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 725 dosya nolu ÖZTAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti., 439 

dosya nolu ÜÇGEN Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 111 dosya nolu UZTEK Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarih ve 6576 sayılı 

Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 7003/1-1 

————— 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 504 dosya nolu DOĞAN Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin 

şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 

10’uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında, alınan 01/08/2013 tarih ve 6574 sayılı Makam 

Olur’una istinaden, söz konusu kuruluşun Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi 

yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7004/1-1 

—— • —— 
Ankara Valiliği İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden: 

Tıbbi Teknolog Hasan KARAKUŞ hakkında 

Çankaya Kaymakamlığının 10/06/2013 tarihli ve 2013/18 sayılı kararı ile hakkınızda 

“Soruşturma İzni Verilmesine” dair karar verilmiştir. 

İlanen duyurulur. 7005/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/301 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 7007/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nıın Karadeniz’de Türk karasuları içinde sahip 
bulunduğu AR/TPO/3908 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 05.06.2013 tarihinde 
sona ermiştir.  

6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı 
şirkete tahmil eylediği mükellefiyetini yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar 
varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi 
gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl 
zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat 
etmeleri ilan olunur.  7022/1-1 

————— 
Foinavon Energy Inc.’in Bartın İli sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/FNV/4953 hak 

sıra numaralı petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Geçici 1 ve 3 üncü ile 
mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 üncü maddelerine istinaden Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanının 05.08.2013 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 
yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 
olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi 

gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl 
zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat 
etmeleri ilan olunur. 7023/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nıın Sivas ili sınırları dahilinde sahip bulunduğu 

AR/TPO/4305 ve 4306 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatının müddetleri 29.07.2013 
tarihinde sona ermiştir.  

6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı 
şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar 
varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi 
gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl 
zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat 
etmeleri ilan olunur.  7024/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nıın Sivas, Kahramanmaraş, Malatya illeri sınırları 

dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/4318 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatının 
müddeti 28.07.2013 tarihinde sona ermiştir.  

6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı 
şirkete tahmil eylediği mükellefiyetini yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar 
varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi 
gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl 
zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat 
etmeleri ilan olunur.  7025/1-1 

————— 
Aladdin Middle East Ltd. Şti’nin sahip bulunduğu, AR/AME/5017 ve 5018 hak sıra 

numaralı 2 adet petrol arama ruhsatını terk için 05.08.2013 tarihinde müracaat ettiği 6491 Sayılı 
Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ilan olunur.  

 7026/1-1 
————— 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nıın Karadeniz’de Türk karasuları içinde sahip 
bulunduğu AR/TPO/3965, 3966 ve 3967 hak sıra numaralı 3 adet petrol arama ruhsatının 
müddetleri 31.07.2013 tarihinde sona ermiştir.  

6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı 
şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar 
varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi 
gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl 
zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat 
etmeleri ilan olunur.  7027/1-1 
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TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor San. Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/70741 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 

BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

TÜLOMSAŞ: Türkiye Lokomotif 

ve Motor San. A.Ş. 

İl/İlçe ESKİŞEHİR 

Adresi Ahmet Kanatlı Caddesi Tel-Faks 0 222 224 00 00-225 72 72 

Posta Kodu 26490 E-Mail tulomsas@tulomsas.com.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Kızılırmak Döküm San. Tic. A.Ş. Kızılırmak Holding A.Ş. 

Adresi Ankara Yolu 7. Km. ÇORUM Ankara Yolu 8. Km. ÇORUM 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

5610004289 5610001533 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Çorum Ticaret ve Sanayi Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4511 3934 

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 (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7019/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/5141 Elazığ Havalimanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Hava Hudut Kapısı

Olarak Tespiti Hakkında Karar
2013/5152 Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı

Taşra Teşkilatı Olarak, Çanakkale İlinde Çanakkale Deniz Polisi
Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak (3) Adet
Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2013/5153 Finike Denizaltı Dağlarının Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit
ve İlan Edilmesine İlişkin Karar

2013/5187 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne
Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararda
Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği
— Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin

Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
— Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve

Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
— Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Dicle Üniversitesi Kur'an-ı Kerim ve Kıraat Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Gaz Tüpleri ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 14245, TS EN 13953+A1, TS EN

ISO 15995) (No: MSG - MS - 2013/21)
— Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği (No: 2013/48)
— Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (No: 2013/49)

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


