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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          11 Kasım 2013
       69471265-305-9582

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde Türkiye’nin görünürlüğüne ilişkin karşılıklı
bilgi alışverişinde bulunmak üzere; 12 Kasım 2013 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Adalet
Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer
GÜLER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                11 Kasım 2013
     68244839-140.03-308-645

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 11/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9582 sayılı yazınız.
            Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde Türkiye’nin görünürlüğüne ilişkin karşılıklı
bilgi alışverişinde bulunmak üzere, 12 Kasım 2013 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Adalet
Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer
GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Kasım 2013
SALI

Sayı : 28819



ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2013/734
1 – Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine

(Hazine) Edip YILMAZ’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. mad-
deleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
11/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Ali BABACAN
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2013/735
1 – Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim

Kurulu Üyeliğine (Hazine) Korhan ERDOĞAN’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
11/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Ali BABACAN
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2013/736
1 – Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine

(Hazine) Mehmet Ali ERTUNÇ’un atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve
8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
11/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Ali BABACAN
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2013/737
1 – Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine

(Hazine) Salih KÖSE’nin atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. mad-
deleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
11/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Ali BABACAN
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı
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Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2013/738
1 – Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine

(Hazine) Emin DARICI’nın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8.
maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
11/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Ali BABACAN
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2013/739
1 – Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Mehmet AÇIKEL’in

atanması, 5502 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

11/11/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Ali BABACAN
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/740
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Sivas Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Sefer BUĞRUL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
11/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/741
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Faruk ÇAKMAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
11/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Faruk ÇELİK
                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/742

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Balıkesir Çevre ve Şe-

hircilik İl Müdürlüğüne Mehmet GÖKÇEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B, 71

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

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

11/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Erdoğan BAYRAKTAR

                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/743

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

Abdülaziz ÜNAL’ın atanması 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

11/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Erdoğan BAYRAKTAR

                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/746

1 – 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli;

Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Ömer Naci

GENÇTÜRK’ün,

Marmara Bölge Müdürlüğüne Doğu Anadolu Bölge Müdürü Mehmet Nurettin TANIN’ın,

Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne Marmara Bölge Müdürü Çağatay ÖZTÜRK’ün,

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğüne Batı Karadeniz Bölge Müdürü Sadık CİNAZ’ın,

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Batı Anadolu Bölge Müdürü Muzaffer ERTÜRK’ün,

atanmaları 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

11/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                         Zafer ÇAĞLAYAN

                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/747
1 – Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut ÖZÇELİK’in, başka

bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması ile bu suretle boşalacak olan 1 inci derece
kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Ercan
GEBEŞ’in atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi ve 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
11/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/748
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Maden Tetkik ve Arama

Genel Müdür Yardımcılığına, Orta Anadolu III üncü (Kızılcahamam) Bölge Müdürü Bülent
KALI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
11/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/749
1 – Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Dr. Nevzat

KAVAKLI’nın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci mad-
deleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
11/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/750
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Esra Gül KARANİS’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
11/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/751
1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000

ek göstergeli Kayseri 12. Bölge Müdürlüğüne, Hayrullah COŞKUN’un atanması, 657 sayılı
Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
11/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/752
1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000

ek göstergeli Aydın 21. Bölge Müdürlüğüne, Kaya YILDIZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun
76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
11/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE

DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki
Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin
6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Ziraat mühendisi veya eczacı veya kimya mühendisi veya kimyager veya bitki sağ-
lığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyeni olmak,

c) Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak olan sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve
üzeri puan almak.’’

‘‘(3) Sınav takvimi ve sınavın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından,
sınav tarihinden en az üç ay önce ilan edilir.’’ 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/3/2011 27870
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 4/4/2012 28254
2- 30/5/2012 28308
3- 27/7/2012 28366
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Türk Akreditasyon Kurumundan:

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Akreditasyon Kurumunun insan kaynakları po-

litikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile Kurumda istihdam edilen personelin, kendi görev

ve kadrolarıyla ilgili ayrı bir düzenleme bulunmaması kaydıyla, göreve alınmasına, hizmet

şartlarına, niteliklerine, atanma ve yetiştirilmelerine, hak, ödev ve sorumluluklarına, Kurum

içi yükselmeleri ile mali haklarına, sosyal haklarına ve yardımlarına ilişkin usul ve esasları be-

lirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon

Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci ve 23 üncü maddelerine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan:  Kurumun ilgili olduğu Bakanı,

b) Birim: Türk Akreditasyon Kurumu hizmet birimlerini,

c) Diğer personel: Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreterlik Mü-

şaviri, Başkan, Hukuk Müşaviri ve Müdür ile meslek personeli hariç olmak üzere Kanuna ekli

(1) sayılı cetvelde yer alan personeli,

ç) Genel Sekreter: Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterini,

d) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve

Görevleri Hakkında Kanunu,

e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) Kurum: Türk Akreditasyon Kurumunu,

g) Meslek personeli: Akreditasyon uzmanı ve akreditasyon uzman yardımcılarını,

ğ) Personel: 4457 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvel kapsamında ihdas edilmiş kadrolar

karşılık olmak üzere bu kadrolarda idari hizmet sözleşmesi ile sürekli istihdam edilen perso-

neli,

h) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ı) Yönetim Kurulu: Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
İstihdam ve İnsan Kaynakları Politikası

İstihdam şekli
MADDE 4 – (1) Kanun ve ilgili mevzuat ile Kuruma verilen görev ve hizmetler, Ka-

nuna ekli (1) sayılı cetvel kapsamında ihdas edilmiş kadrolar karşılık olmak üzere bu kadrolarda
idari hizmet sözleşmesiyle sürekli istihdam edilen meslek personeli ile diğer kadrolarda bulunan
personel eliyle yürütülür.

İstihdam kaynakları
MADDE 5 – (1) Kurumda münhal bulunan kadrolara;
a) Kurum meslek personeli, Kanunun 20 nci maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun ek 41 inci maddesi ile bunlara dayanılarak çıkarılan 3/4/2013 tarihli ve 28607 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde açıktan,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer per-
sonel kanunlarına tabi olarak görev yapmakta olanlar ile daha önce bu kanunlara göre görev
yapmış olanlar açıktan,

c) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreterlik Müşaviri ve Başkan
kadrolarına yapılacak atamalar hariç kamu hizmetine ilk defa Kurum bünyesinde başlayacak
olanlar,  Kurumun yapacağı giriş sınavı sonucuna göre açıktan,

atama yolu ile personel istihdamı sağlanır.
İnsan kaynakları politikası
MADDE 6 – (1) İnsan kaynakları politikasının hedefi, Kurumun görevlerinin etkin ve

verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak personelin seçilmesi, eğitilmesi, ulus-
lararası normlara uygun olarak yetiştirilmesi hizmet birimlerinde görevlendirilmesi ile etkin-
liğini, verimliliğini ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutacak uygulamaları objektif ölçüt-
lerle belirlemektir.

(2) Kurumun insan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır:
a) Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tes-

pit etmek ve geliştirmek.
b) Personelin görev tatminini en yüksek düzeyde tutarak verimli çalışmasını sağlayacak

ve hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programları hazırlamak.
c) Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırabilecek, görevi içerisinde yükselebilme-

sine imkân sağlayacak olan liyakat sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil
ve eşit olanaklar sağlamak.

ç) Personelin mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer haklarını korumak, gözetmek
ve iyileştirmek.

d) Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel ihtiyaç-
larını karşılayarak Kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek Ku-
rum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak.

e) Personele mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim
olanakları sağlamak.

f) Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve ye-
nilikçiliği teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak.
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İnsan kaynakları planlaması

MADDE 7 – (1) Kurum insan kaynakları planlaması; Kurumun görevleri doğrultusun-

da ihtiyaç duyulacak personeli belirlemek amacıyla yapılır. Bu planlar, Kurum görevlerindeki

değişmeler, personel istihdamını etkileyecek teknolojik yenilikler, insan kaynağındaki niteliksel

gelişmeler ve yasal düzenlemeler ile hizmetin sürekli, etkin, verimli, kaliteli ve en uygun sayıda

personel eliyle yürütülmesinin sağlanması hususları göz önüne alınarak hazırlanır.

(2) Kurum insan kaynakları planlamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) İş analizleri.

b) Personelin Kurumdaki görevlerini, diğer hizmet birimleriyle ilişkilerini ve sahip ol-

dukları yetkileri belirleyen iş analizine dayalı görev tanımları.

c) Kurumun birimler itibarıyla norm kadroları.

ç) Birimler ve unvanlar itibarıyla personel ihtiyacı.

d) Personele verilecek kurum içi, kurum dışı ve yurt dışı eğitim programları.

Kadroların dağılımı

MADDE 8 – (1) Kanuna ekli (1) sayılı cetvel ile ihdas edilmiş kadroların, görev ve

hizmetlerin yürütülmesi için unvan ve sayı itibarıyla hizmet birimleri arasında dağılımı ile bi-

rimlerde görevlendirilecek personel, hizmet gerekleri dikkate alınarak doğrudan veya ilgili bi-

rimlerin talebi doğrultusunda Genel Sekreter tarafından belirlenir.

Kadro unvanlarının değiştirilmesi ve boş kadroların iptali

MADDE 9 – (1) Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde yer alan toplam kadro sayısı geçilme-

mek ve mevcut kadro unvanları veya 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hak-

kında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak

kaydıyla kadro unvanlarının değiştirilmesi, Genel Sekreterin teklifi üzerine Yönetim Kurulu

kararı ile yapılır.

(2) Boş kadroların iptali, Genel Sekreterin teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile ya-

pılır.

İş güvencesi

MADDE 10 – (1) Personel görevini mevcut mevzuat ve çalışma ilkelerine bağlı kalarak

yerine getirdiği sürece iş güvencesine sahiptir. Bu Yönetmelikte yer alan düzenlemeler dışında

personelin hizmet sözleşmesi feshedilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atanma Şartları ve Giriş Sınavı

Kadro unvanlarına atanma şartları

MADDE 11 – (1) Kurumda istihdam edilecek personelde 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı

alt bentlerinde belirtilen genel şartlarla beraber aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) Yurt içinde en az dört yıllık eğitim veren bir yükseköğrenim kurumundan veya buna

denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurt dışındaki bir yükseköğrenim kurumundan

mezun olmak,
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2) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az biri için YDS’den en az (C) dü-

zeyinde puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denk kabul edilen ve uluslararası ge-

çerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3) Akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında bilgi sahibi olmak,

4) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu ile idari ve mali ilişkisi veya bu kuruluşların

karar alıcı mercileri ile birinci dereceden kan ve sıhrî hısımlığı ya da evlilik ilişkisi bulunma-

mak,

5) Kamuda ve/veya özel sektörde en az on yıl çalışmış olmak,

b) Genel Sekreterlik Müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Yurt içinde en az dört yıllık eğitim veren bir yükseköğrenim kurumundan veya buna

denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurt dışındaki bir yükseköğrenim kurumundan

mezun olmak,

2) Akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında bilgi sahibi olmak,

3) Kamuda ve/veya özel sektörde en az üç yıl çalışmış olmak,

c) Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanı, Laboratuvar Akreditasyon Baş-

kanı, Sistem Akreditasyon Başkanı, Personel Akreditasyon Başkanı olarak atanabilmek için;

1) Yurt içinde en az dört yıllık eğitim veren bir yükseköğrenim kurumundan veya buna

denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurt dışındaki bir yükseköğrenim kurumundan

mezun olmak,

2) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az biri için YDS ’den en az (C) dü-

zeyinde puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denk kabul edilen ve uluslararası ge-

çerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3) Akreditasyon veya Kurumun faaliyet alanına giren uygunluk değerlendirmesi alanları

ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu, ilgili standartlar ve uygulamaları

hakkında bilgi sahibi olmak,

4) Kamuda ve/veya özel sektörde en az on yıl çalışmış olmak,

ç) Yönetim Hizmetleri Başkanı olarak atanabilmek için;

1) Yurt içinde en az dört yıllık eğitim veren bir yükseköğrenim kurumundan veya buna

denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurt dışındaki bir yükseköğrenim kurumundan

mezun olmak,

2) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulamaları, insan kaynakları

yönetimi, mali hizmetler, stratejik plan ile performans programı hazırlama ve uygulama, mu-

hasebe, idari konular ile bütçe uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

3) Kamuda ve/veya özel sektörde en az on yıl çalışmış olmak,

d) Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurt

dışındaki bir yükseköğrenim kurumundan mezun olmak,

e) Akreditasyon Uzmanı, Akreditasyon Uzman Yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) Kanunun 20 nci maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci mad-

desi ile Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinde öngörülen şartları taşımak,
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f) Müdür olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından veya ilgili mü-

dürlüğün hizmet alanına ilişkin olarak en az iki yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumla-

rından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurtdışındaki bir yüksek-

öğrenim kurumundan mezun olmak,

2) İlgili müdürlüğe verilmiş görevlere ilişkin konularda bilgi sahibi olmak,

3) Kamuda ve/veya özel sektörde   en az beş yıl çalışmış olmak,

g) Diğer personel olarak atanabilmek için;

1) Kadro unvanının gerektirdiği ve Kurumca belirtilen öğrenim şartını taşımak,

2) İhtiyaç duyulması halinde, istihdam edileceği kadro ile ilgili olarak Kurumca belir-

tilen deneyim şartını taşımak,

3) İhtiyaç duyulması halinde, Kurumca belirlenen diğer şartları taşımak,

gerekir.

Giriş sınavları

MADDE 12 – (1) Kurum kadro durumu ve hizmet ihtiyaçlarına göre, Genel Sekreter,

Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreterlik Müşaviri ve Başkan ile meslek personeli kadroları

hariç olmak üzere kamu hizmetine ilk defa Kurum bünyesinde başlayacak personel için giriş

sınavı açar.

(2) Atama yapılacak boş kadroların unvanı ve sayısı, istihdam edilecek personelde ara-

nacak genel ve özel şartlar, müracaat yeri ve son müracaat tarihi,  KPSS B grubu kadrolar için

Kurumca belirlenen asgari puan, sınavların yapılacağı yer ve zaman ile sınava ilişkin diğer hu-

suslar, belirlenen başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete’de, Türkiye

genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Kurumun internet say-

fası aracılığıyla ilan edilir. Türkiye genelinde yayımlanan gazetede ilan edilecek husus Resmî

Gazete veya Kurumun internet sayfasında yapılan ilana atıf şeklinde de olabilir.

(3) Giriş sınavları, yazılı ve sözlü veya sadece sözlü olarak yapılır. Yazılı sınav Kurumca

yapılabileceği gibi, bir kısmı ya da tamamı üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına da yap-

tırılabilir. Yazılı sınavın üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına yaptırılması durumunda

yazılı sınava ilişkin hususlar Kurum ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile düzenlenir.

(4) Giriş sınavları, Genel Sekreterin ya da Genel Sekreter tarafından görevlendirilen

Genel Sekreter Yardımcısının başkanlığında, Genel Sekreterin belirleyeceği iki Genel Sekreter

Yardımcısı ve bir birim Başkanı ile Yönetim Hizmetleri Başkanından oluşan beş kişilik sınav

giriş komisyonu tarafından yapılır.

(5) Yazılı sınav yapılması halinde giriş sınavı duyurusunda belirtilen şartları taşıyanlar

arasından, en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak her bir unvan için atama yapı-

lacak kadro sayısının en fazla on katına kadar aday yazılı sınava çağrılır.

(6) Sadece sözlü sınav yapılması halinde, sınav için müracaatta bulunanlar arasında ge-

rekli koşulları taşıyanlardan, KPSS puan sırasına göre, her bir unvan için atama yapılacak kadro

sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava davet edilir. Yazılı veya sözlü sınava çağrılan son

sıradaki adayla eşit puan alan diğer adaylar da yazılı/sözlü sınava çağrılır.
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(7) Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Yazılı ve sözlü

sınavlarda başarılı sayılmak için her bir sınavdan en az 70 puan almış olma şartı aranır. Yazılı

sınavda başarılı olan adaylar arasından her bir unvan için en yüksek puana sahip olan adaydan

başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava davet

edilir.

(8) Yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde sınav başarı puanı, adayın yazılı puanının

% 50’si, KPSS puanının %10’u ve sözlü sınav puanının %40’ı dikkate alınmak suretiyle belir-

lenir. Sadece sözlü sınav yapılması halinde ise sınav başarı puanı, adayın KPSS puanının

%50’si, sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Bu şekilde hesaplanan

başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler ve en yüksek ortalamadan başlayarak her bir

unvan için atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday, asıl olarak atanmaya hak kazanır. Ya-

pılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınav duyurusunda ilan edilen her bir unvan için

atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste de ilan edilir.

(9) Giriş sınavı sonuçlarına yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, giriş sınavı ko-

misyonu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır. Yazılı sınavın üniversitelere veya başka

bir kamu kurumuna yaptırılması durumunda, itirazların karara bağlanma süresi on beş gündür.

(10) Giriş sınavlarına ilişkin işlemler, Yönetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürü-

tülür.

İstenecek belgeler

MADDE 13 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Kurumdan temin edilip adayca doldurularak imzalanmış giriş sınavı başvuru formu.

b) Öğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesi ya da yurtdışında eğitim görenler

için diploma denklik belgesi.

c) KPSS sonuç belgesinin aslı, örneği veya bilgisayar çıktısı.

ç) Giriş sınavı duyurusunda belirtildiği takdirde YDS sonuç belgesi veya buna denk

kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi.

d) Özgeçmiş.

e) 4 adet vesikalık fotoğraf.

f) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan.

g) Görevini devamlı olarak yapmasına engel bir hali veya hastalığı bulunmadığına dair

yazılı beyan.

ğ) Mal bildirimi.

h) Erkek adaylardan askerlik durumuna dair yazılı beyan.

(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin Kuruma en geç giriş sınavı duyurusunda belirtilen

tarih ve saatte elden veya posta yoluyla ya da giriş sınavı duyurusunda belirtildiği takdirde

elektronik ortamda teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler ve giriş sınavı duyurusunda

belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(3) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla

suretleri Kurumca tasdik edilebilir.
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(4) Birinci fıkranın (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler, giriş sınavını ka-

zanan adaylardan atama öncesinde istenir.

(5) İşe alınmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, sınav başvuru

formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların, atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal

edilir.

(6) Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya

da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cum-

huriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Atamaya yetkili organ, göreve başlama süresi, idari hizmet sözleşmesi imzalan-

ması

MADDE 14 – (1) Genel Sekreter müşterek kararla; Genel Sekreter Yardımcıları, Genel

Sekreterlik Müşavirleri ve hizmet birimlerinin başkanları Başbakan onayıyla; diğer Genel Se-

kreterlik personeli Kurumun ilgili olduğu Bakan tarafından atanır. Başbakan ve Kurumun ilgili

olduğu Bakan, atama yetkisini devredebilir.

(2)  Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer,

göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden onbeş gün içerisinde gö-

reve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı

mümkün mücbir sebepler olmaksızın onbeş gün içerisinde göreve başlamayanların, ya da teb-

ligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onay-

ları iptal edilir.

(3) Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali bir ayı

aşamaz.

(4) Süresi içerisinde göreve başlamak için Kuruma başvuran kişi ile Kurum arasında

idari hizmet sözleşmesi imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet İçi ve Yurt Dışı Eğitim, İnceleme ve Araştırma Çalışmaları

Hizmet içi eğitim

MADDE 15 – (1) Personelin, görevi ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgisinin artırıl-

ması, göreve ilişkin becerilerin kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde ye-

tiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile Kurum hizmetlerinde verimlilik, etkinlik ve toplam

kalitenin sağlanması amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülür.

Eğitim planı

MADDE 16 – (1) Hizmet içi eğitimden beklenen amaçların gerçekleştirilmesi için iz-

lenecek yolları gösteren eğitim politikasına ilişkin düzenlemeler eğitim planı ile tespit edilir.

Yurt dışı eğitim

MADDE 17 – (1) Kurum personeli, mesleki bilgilerini geliştirmek ve yabancı dil ye-

terliliklerini sürdürmek, arttırmak, yurt dışı yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi almak, yurt

dışında bilgi, görgü artırmak, staj veya ihtisas yapmak amacıyla Yönetim Kurulunca belirle-

necek usul ve esaslar çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.
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İnceleme ve araştırma çalışmaları

MADDE 18 – (1) Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile Kurum per-

soneline yurt içi ve yurt dışında inceleme ve araştırma yaptırılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev, Sorumluluk, İlerleme ve Yükselme

Personelin görev ve sorumluğu

MADDE 19 – (1) Personel, kendisine verilen görevleri ve idari hizmet sözleşmesindeki

yükümlülükleri dikkat ve özenle yerine getirmek, amirlerin verdiği emirlere uygun hareket et-

mek zorundadır.

(2) Personel, Kurum için belirlenen çalışma saatlerinde görevi başında bulunmakla yü-

kümlüdür.

(3) Personel, kendisine verilen malzeme ve demirbaş eşyayı iyi şekilde kullanmaktan

sorumludur. Görevlerinden ayrılanlar, kendilerine teslim edilen malzeme ve eşyayı geri teslim

etmekle yükümlüdür. Kendilerine teslim edilen malzeme ve eşyaya kasten zarar veren veya

bunları yitirenler yahut geri vermeyenler hakkında disiplin hükümleri gereğince işlem yapılır.

(4) Genel Sekreter, Kurum işlerinin zamanında ve verimli yapılmasını sağlamak ama-

cıyla personeli, geçici olarak başka bir birimde görevlendirebilir.

(5) Kurum personeli, görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları saklamak, görev icabı

kendilerine intikal etmiş bilgi ve belgeleri muhafaza etmek zorundadır. Personel, Genel Sekre-

terin izni olmadan Kurum ile ilgili hususlarda basına açıklamada bulunamaz.

(6) Kurum personeli, görevlerini yapmak veya yapmamak karşılığında çıkar sağlayamaz

veya çıkar sağlamaya teşebbüs edemez.

Başka iş ve hizmet yasağı

MADDE 20 – (1) Kurum personeli hakkında başka iş ve hizmet konusunda 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Personel, Yönetim Kurulunun uygun göreceği ulusal veya uluslararası kuruluşlarda

veya projelerde görev alabilir.

Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi

MADDE 21 – (1) Personelin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılır.

Kurum içi yükselme

MADDE 22 – (1) Kurum içi yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, Kurum hizmet

gerekleri ve personelin liyakati esas alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Özlük, Disiplin, Görevden Uzaklaştırma ve Vekâlet

Özlük dosyası ve sicil numarası

MADDE 23 – (1) Personel, personel kütüğüne kaydolunarak her personele sicil num-

arası verilir ve her personel için ayrı özlük dosyası açılır. Personelle ilgili bilgi ve belgeler

özlük dosyasına konulur.
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Kimlik belgesi

MADDE 24 – (1) Kurum tarafından personele, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ve-

rilir. Kurumdan ayrılanların kimlik belgeleri kendilerinden alınarak iptal edilir.

(2) Kimlik belgesi üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz. Kimlik belgelerini kaybedenler

bu hususu Yönetim Hizmetleri Başkanlığına derhal bildirmek zorundadırlar. Görev, unvan ve

birim değişikliği ile kimlik belgesinin kaybedilmesi durumlarında kimlik belgesi yenilenir.

Disiplin

MADDE 25 – (1) Kurum hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile

kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat ve emirlerin öngördüğü ödevleri yurt içinde veya

dışında yerine getirmeyen, mevzuatın gerekli kıldığı hususlara uymayan veya yasakladığı işleri

yapan personel hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disipline ilişkin hükümleri

uygulanır. Bu hükümlere göre aylıktan kesme cezası ücretten kesme cezası, devlet memurlu-

ğundan çıkarma cezası sözleşmenin feshi cezası olarak uygulanır.

(2) Kurum disiplin amirleri, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile

belirlenir.

Personelin kurumla ilişiğinin kesilmesi

MADDE 26 – (1) Personelin; görevden çekilmesi ya da çekilmiş sayılması, emekliliği,

görevini yapmasına engel teşkil edeceğine dair sağlık kurulu raporunun bulunması, başka bir

kuruma nakli, işe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da

görevi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi, sözleşmesinin feshi ve ölümü du-

rumlarında Kurumla ilişiği kesilir.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 27 – (1) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında

sakınca görülen veya haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Kurum personelini

görevden uzaklaştırmaya, atamaya yetkili organ yetkilidir. İhtiyati bir tedbir olarak görevden

uzaklaştırılan Kurum personelinin hakları, tedbirin kaldırılması, tekrar göreve başlatılması ve

süreleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Vekâlet

MADDE 28 – (1) Boş kadroya veya personelin izin, geçici görev, hastalık, disiplin ce-

zası uygulanması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları

halinde, yerlerine vekâleten atama yapılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mali Haklar, Sosyal Haklar ve Yardımlar, Sosyal Güvenlik

Mali haklar, sosyal haklar ve yardımlar, sosyal güvenlik

MADDE 29 – (1) Kurum personeline, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmün-

de Kararnamenin ek 11 inci maddesi ve 10/9/2012 tarihli ve 2012/3739 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararında belirlenmiş emsali personele mali ve sosyal haklar kapsamında yapılması öngörülen
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ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Kurum personeli emsali personele ilgili

mevzuatında öngörülmüş diğer tüm haklardan da aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

Kurum personeli emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk

kabul edilir. Emsali personele yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olma-

yanlar Kurum personeli açısından da vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz.

(2) Kurum personeli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Açıktan veya yeniden atamada ücret

MADDE 30 – (1) Kurumdaki bir göreve açıktan veya yeniden atananlar, göreve baş-

ladıkları günden itibaren ücrete hak kazanırlar.

İzin

MADDE 31 – (1) Kurum personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda gösterilen

süre ve şartlarla izin hakkına sahiptir.

Yol giderleri ve gündelikler

MADDE 32 – (1) Geçici görevle başka yere gönderilen personele ödenecek yol gideri

ve gündelikleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde

ödenir.

Yemek yardımı

MADDE 33 – (1) Kurumda çalışan personel,  19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeli-

ğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yiyecek yardımından yararlanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Türk Akreditasyon

Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik ve di-

ğer düzenlemeler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35 – (1) 17/1/2001 tarihli ve 24290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca

Genel Sekreterlik Müşaviri, Akreditasyon Uzmanı ve Akreditasyon Uzman Yardımcısı kadro-

larına atanmış sayılanlar sırasıyla, 15/1/2012 tarihinden önce Birim Başkanı, Uzman ve Uzman

Yardımcıları için öngörülmüş olan mali haklar ile sosyal hak ve yardımlardan 375 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu maddesi hükümleri de dikkate alınmak suretiyle aynı

usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar.
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(2) 15/1/2012 tarihinde Kurum kadrolarında görev yapan personel hakkında, anılan ta-

rihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

menin geçici 10 uncu maddesi hükümleri de dikkate alınmak suretiyle uygulanmasına devam

olunur. Uygulanmasına devam olunan hükümlere göre ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı

da dâhil olmak üzere hesaplanan toplam ödemenin bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre

hesaplanan toplam ödemeden düşük olduğu durumda ilgililere mali haklar ile sosyal hak ve

yardımlar kapsamında yapılacak ödemeler bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi hükümlerine

göre yapılır.

(3) Kanunun 15/1/2012 tarihinde Kurumda görev yapan personel hakkında uygulan-

masını öngördüğü 17/1/2001 tarihli ve 24290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış Türk

Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam

olunur.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——
Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2012 tarihli ve 28404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis Eren

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Son yarıyıl sonunda, genel not ortalaması (GNO) 2.00’ın altında kalan öğrenciler mezuniyet

için; DD veya DC notu aldıkları en fazla üç dersten genel not ortalaması yükseltme sınavına

girerler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/9/2012 28404
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Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde

yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci

iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine trans-

ferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: İlgili mevzuatta geçerlilik süresi tanımlanmış Akademik Personel ve Lisans-

üstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans-

üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ens-

titüler için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

ç) Anabilim dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş

Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim

dalı başkanını,

d) Azami süre: Yüksek lisans öğreniminde altı yarıyıllık, doktora öğreniminde ise yük-

sek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıllık, lisans derecesi ile kabul edilenler

için on sekiz yarıyıllık süreyi,

e) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik

etmek üzere anabilim dalı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan

öğretim üyesini,

f) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya

hak kazanan öğrencilere, diplomalarına ek olarak uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonu-

cunda edindikleri niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Üniversite

tarafından verilen, ancak diplomanın yerine geçmeyen bir belgeyi,
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g) Doktora Yeterlik Komitesi: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlıkları tarafından

önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kurulan, üç yıl süreyle görev yapacak beş

öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ğ) Enstitü: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü,

h) Enstitü Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitüde eğitim

programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdürce

gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üye-

sinden oluşan kurulu,

i) Milletlerarası Antlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve

92/2991 sayılı Kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na ilişkin olarak

Fransız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Ba-

kanlar Kurulunun 24/10/1995 tarihli ve 95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhu-

riyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim

Kurumu’na İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşması’na Ek Protokol ile bu Ek Protokol’a ekli mek-

tuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,

j)  Müdür/Müdürlük: Enstitü Müdürünü/Müdürlüğünü,

k) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemini,

l) ÖYP: Öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunun uygun gör-

düğü yükseköğretim kurumlarında açılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

m) Program Koordinatörü: Anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı

ile atanan ve anabilim dalı bünyesindeki lisansüstü eğitim programının koordinasyonunu sağ-

layan öğretim elemanını,

n) Program dili: Programın yürütüldüğü esas dili,

o) Programın yardımcı dili: Program dilinin yanı sıra ilgili program için zorunlu kılınan

ikinci dili,

ö) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,

p) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,

r) Tezsiz yüksek lisans programı: Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretim kapsa-

mında mesai saatleri dışına yürütülen ve ücreti Üniversite tarafından belirlenen yüksek lisans

programını,

s) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,

ş) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

u) YDS eşdeğeri sınavlar: Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yetkili kurullarınca

YDS’ye eşdeğer kabul edilen sınavları

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Eğitim programları

MADDE 5 – (1) Enstitü tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarının

içerikleri, ilgili anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile be-

lirlenir.

(2) Enstitüde yürütülen programların dili ve o programlar için gereken yardımcı dil

veya diller, ilgili anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile be-

lirlenir.

(3) Yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ile birlikte gerçekleştirilecek ortak

programlar; ilgili kurumlar arasındaki anlaşmaya dayalı olarak anabilim dalının önerisi, Enstitü

Yönetim Kurulunun uygun görüşü, Senato kararı ve YÖK onayı ile açılır. Uluslararası Ortak

Programlar, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim

Kurumlarının Yurt Dışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve

Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine, Milletlerarası Antlaşma ve Ek

Protokole ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yeni bir program açılması, mevcut programda değişiklik yapılması veya mevcut bir

programın kapatılması, mevzuat hükümleri gözetilerek, ilgili anabilim dalının önerisi, Enstitü

Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile karara bağlanır.

(5) Lisansüstü programlarda hazırlanacak yüksek lisans ve doktora tezleri program di-

linde hazırlanır. Ancak, bazı tezlerin farklı bir dilde yazılmasına, danışmanın önerisi, ilgili ana-

bilim dalının kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir.

(6) Her eğitim-öğretim yılının başında her program için, programın bağlı olduğu ana-

bilim dalının bir öğretim üyesi anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı

ile program koordinatörü olarak atanır.

Kontenjanların tespiti ve ilanı

MADDE 6 – (1) Öğrenci kabul edecek programlar, programlara alınacak azami ve as-

gari öğrenci sayısı ilgili anabilim dalının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belir-

lenir. Bu programlar, öğrenci sayıları, başvuru ve sınav tarihleri Rektörlük tarafından ilan edilir.

Sınav jürisi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programları için giriş sınavı jürileri, ilan edilen her program

için üç asil, bir yedek öğretim üyesi olmak üzere, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yö-

netim Kurulunun kararı ile belirlenir.

Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için, adayların programın

öngördüğü bir lisans derecesine sahip olmaları, yurt dışından alınmış olan diplomaların ise
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denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Yüksek lisans programlarına Lisans

öğrenimlerinin son yarıyılında olan öğrenciler de başvurabilirler.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların başvurdukları programın puan

türünde 70 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES puanı gerekir. Anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile bu puan yükseltilebilir.

(3) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, gerek program dili gerekse prog-

ramın yardımcı dil olarak öngördüğü yabancı dilde, YDS’den en az 70, tezsiz yüksek lisans

programlarına başvuranların ise en az 65 puan almaları gerekir. Uluslararası kabul gören ve

geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan, yukarıda belirtilenlere eşdeğer puan alanlar

da ilgili yabancı dil koşulunu yerine getirmiş kabul edilirler. Anabilim dalının önerisi, Enstitü

Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile bu puanlar yükseltilebilir.

(4) Bir tezli yüksek lisans programına başvuran adayların, programa kesin kayıt yaptı-

rabilmeleri için, ALES puanı ile, ilgili anabilim dalınca yapılan yazılı ve/veya sözlü bilim sı-

navından alacakları puanların eşit ağırlıklı ortalaması şeklinde hesaplanacak nihai başarı not-

larının en az 65 olması ve en yüksek nottan başlayarak yapılacak not sıralamasında kontenjan

dahilinde kalmaları gerekir.

(5) Bir tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların, programa kesin kayıt yap-

tırabilmeleri için, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yapılan yazılı ve/veya sözlü bilim sınavla-

rından alacakları puanların eşit ağırlıklı ortalaması şeklinde hesaplanacak nihai başarı notlarının

en az 65 olması ve en yüksek nottan başlayarak yapılacak not sıralamasında kontenjan dahilinde

kalmaları gerekir.

(6) Anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile bu ko-

şullara ek koşullar istenebilir.

Doktora programlarına başvuru ve kabul

MADDE 9 – (1) Adayların programlara başvurabilmeleri için programın öngördüğü

bir lisans diplomasına sahip olmaları, diploma yurt dışından alınmış ise denkliğinin YÖK ta-

rafından onaylanmış olması gerekir.

(2) Adayların ALES’ten ilgili programın öngördüğü puan türünde en az 70 standart

puan almış olmaları gerekir. Anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun

onayı ile bu puan yükseltilebilir.

(3) Adayların, gerek program dili, gerekse programın yardımcı dili olarak öngörülen

yabancı dilde, YDS veya YDS eşdeğeri sınavdan en az 70 puan almaları gerekir. Anabilim da-

lının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile bu puan yükseltilebilir.

(4) Lisans diplomasıyla öğrenci kabul edecek programlara başvurabilmek için lisans

not ortalamasının en az 3,5 olması gerekir.

(5) Anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile başvuru

için ek koşullar belirlenebilir.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini Üniversite dışında başka bir yükseköğretim kurumundan almış

olan yüksek lisans programı adayları,

c) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış

olan adaylar,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışında başka bir yükseköğretim

kurumundan almış olan doktora programı adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programlarına, lisansüstü programlara öğrenci kabulündeki esas-

lara göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-

mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili anabilim dalının önerisi ve

Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programlarından da ders alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar için öğrencinin ders aldığı

programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre

dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen

yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Yabancı öğrenci başvurusu ve kabulü

MADDE 11 – (1) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak koşuluyla, lisansüstü prog-

ramlara başvurmak isteyen yabancı uyruklu adayların;

a) Programların öngördüğü diplomalara sahip olmaları, diploma yurt dışından alınmış

ise denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması,

b) ALES veya ALES eşdeğeri olduğu Senato tarafından kabul edilen sınavdan ilgili

programın öngördüğü puanı almış olmaları,

c) Başvurdukları yüksek lisans programının dilinin anadilleri olması veya YDS eşdeğeri

sınavdan ilgili programın öngördüğü puanı almış olmaları,

ç) Doktora programına başvuran adayların YDS eşdeğeri sınavdan ilgili programın ön-

gördüğü dil şartını sağlaması, programın öngördüğü dil veya dillerden birinin ana dilleri olması

durumunda Fransızca, İngilizce ve Almanca dillerinin birisi için YDS eşdeğeri sınavdan en az

ilgili programın öngördüğü kadar puan almış olmaları

gerekir.
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(2) Başvurdukları yüksek lisans programının dilinin anadilleri olması halinde yabancı

uyruklu adayların anadil bilgisi düzeyini belgelemeleri şart koşulmaz.

(3) Program dili Türkçe olan bir programa başvuracak yabancı uyruklu adayların C1

düzeyinde Türkçe bildiklerinin TÖMER tarafından belirlenmesi gerekir. Fakat ALES’e girerek

ilgili programın öngördüğü puanı sağlayan adaylar bu şarttan muaftır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kuru-

lunun kararı ile lisansüstü derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statü-

sünde ders alanların, kabul edildikleri dersin bütün koşullarını sağlamaları ve Enstitü Kurulunca

belirlenen ders ve/veya kredi ücretini yatırmaları gerekir. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından

yararlanamazlar.

(2) Özel öğrencilik statüsü en fazla iki yarıyıl sürer. Bu süre sonunda özel öğrencilik

statüsü sona erer.

(3) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin sayısı ikiyi geçemez. Bu öğ-

rencilerin daha sonraki dönemlerde ilgili programa başvurup kabul edilmeleri durumunda, özel

öğrenci iken başarılı oldukları ve kendi anabilim alanları ile ilgili olan lisansüstü derslerin

AKTS değerleri, danışmanı ve ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun

kararı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Üniversiteye bağlı başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir

yükseköğretim kurumunun yüksek lisans veya doktora programında en az bir yarıyılda aldığı

derslerin tümünde başarılı olan öğrenci, ilan edilen yatay geçiş kontenjanları dahilinde yüksek

lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, adayın baş-

vuruda bulunduğu anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile

kabul veya reddedilir.

(2)  Yatay geçiş için başvuran adaylarda, Enstitü programlarına kabulde yabancı dil ye-

terlik koşulunun sağlanması ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.50 olması gerekir. Yurt

içinden ve yurt dışından yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, Enstitü Kurulu tarafından belir-

lenen kontenjanlarla sınırlıdır.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrenim yapmaya hak kazanan adayların listesi Enstitü

Yönetim Kurulunca onaylanır. Adaylar Enstitü tarafından belirlenen sürede, gerekli olduğu

ilan edilmiş belgeleri Enstitüye teslim ederek kayıtlarını yaptırırlar.

(2) İlan edilen süre içerisinde kayıt yaptıramayan, ancak mazereti Enstitü Yönetim Ku-

rulunca geçerli görülen adaylara, Enstitü tarafından ilan edilen mazeret kaydı tarihlerinde kayıt

yaptırma izni verilebilir.
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Kayıt yenileme ve ders değiştirme

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin her yarıyılın başında Enstitü tarafından ilan edilen ta-

rihlerde kayıt yenilemeleri gerekir. Kayıt yenileme işlemi, Öğrenci Otomasyon Sistemi kulla-

nılarak ilgili dönemde öğrencinin sorumlu olacağı derslerin ve/veya tezin öğrenci tarafından

seçilmesinden, program koordinatörü veya atanmış ise öğrencinin akademik danışmanı tara-

fından onaylanmasından ve gerekiyorsa öğrenim harcının/katkı payının yatırılmasından olu-

şur.

(2) İlan edilen süre içerisinde kayıt yenileyemeyen, ancak mazereti Enstitü Yönetim

Kurulunca geçerli görülen adaylara, Enstitü tarafından ilan edilen mazeret kaydı tarihlerinde

kayıt yenileme izni verilebilir.

(3) Kayıt yenilemek için gereken işlemlerden herhangi birini belirlenen tarihlerde ta-

mamlamayan öğrenciler kayıt yapmamış olurlar ve ilgili yarıyılda öğrencilik haklarından fay-

dalanamazlar. Söz konusu yarıyıl, öğrencinin toplam eğitim-öğretim süresine dahil edilir.

(4) Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler seçmiş oldukları dersleri, aka-

demik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma süresinde, program koordinatörü veya atanmış

ise akademik danışmanlarının onayıyla, Öğrenci Otomasyon Sistemini kullanarak değiştirebi-

lirler.

(5) Kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerinde Öğrenci Otomasyon Sistemindeki bil-

giler esas alınır.

Kayıt dondurma

MADDE 16 – (1) Öğrencinin başvurusu ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğ-

renim süresi boyunca, yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl, doktora öğrencileri ise en

fazla dört yarıyıl kayıt dondurabilirler. Kayıt dondurma başvuruları yarıyıl başında, kayıt ye-

nileme dönemi içerisinde yapılır. Kayıt dondurulan yarıyıl, öğrencinin öğrenim süresine dahil

edilmez.

(2) Kayıt dondurma halinde, öğrencilerden Enstitüye kaydolurken alınan belgeler iade

edilmez. Hangi mazeretlerin kayıt dondurmak için geçerli kabul edileceği, 23/5/2013 tarihli

ve 28655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sı-

nav Yönetmeliğine göre belirlenir.

(3) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama

hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Öğrencilerin katılamadığı sınavlara ait hakları saklı

tutulur. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın başın-

dan itibaren öğrenciliğine devam eder.

Ders tekrarı veya süre aşımı halinde ödenecek katkı payları

MADDE 17 – (1) Lisansüstü eğitimde azami süre içerisinde öğrenimini tamamlaya-

mayan öğrencilerin ödemeleri gereken katkı payı/öğrenim ücreti, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesi hükümlerine uygun olarak belirlenir.
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(2) Azami süreyi doldurduktan sonra kayıt yenileyerek öğrencilik statüleri devam eden

öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama dışında kalan öğrencilik haklarından ya-

rarlanamaz.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 18 – (1) Bir dersin başarı notu yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl

sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir. Öğrenci

bütünleme sınavına girerse bütünleme sınavı notu, başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl

sonu sınavı notu gibi değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavı notu başarı notunun en az % 40’ını en

çok  % 60’ını oluşturabilir. Yarıyıl içi çalışmalardaki not ile yarıyıl sonu sınavı notunun başarı

notundaki ağırlıklarını,  dersi veren öğretim elemanı her yarıyıl başında yazılı olarak öğrenciye

bildirmek ve Öğrenci Otomasyon Sisteminde ilan etmek zorundadır.

(2) Başarı notları öğretim üyeleri tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrenci-

lerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve

bunların katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayısı

AA 4.00

BA 3.50

BB 3.00

CB 2.50

CC 2.00

F 0.00

(3) Derse devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciler IA notu alır. Bu not, not

ortalaması hesabına, F notu gibi dahil edilir. IA notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde

devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(4) Derse devam yükümlülüğünü yerine getiren fakat yarıyıl sonu ve/veya bütünleme

sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmaları dikkate alınmaksızın NP notu verilir. Bu

not, not ortalaması hesabına, F notu gibi dahil edilir.

(5) Seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile yüksek lisans ve doktora tez

çalışmalarındaki başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilir.

(6) Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, başarı no-

tunun en az CC veya P olması gerekir. F notu öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gös-

terir. Bir zorunlu dersten başarısız olan öğrenci, o dersi ilk açıldığı yarıyılda tekrar eder. Bir

seçmeli dersten başarısız olan öğrenci ise bu ders yerine danışmanının onayladığı herhangi bir

seçmeli dersi alabilir.
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(7) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin

başarı notunun katsayı karşılıklarının, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen

toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Başarı durumu

P ile değerlendirilen çalışmalara ait krediler AGNO hesabına dahil edilmez.

(8) Bir yüksek lisans programına kayıtlı öğrencinin öğrenimini tamamlayabilmesi için

ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.75, bir doktora programına kayıtlı öğrencinin doktora

yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

(9) Ağırlıklı genel not ortalaması yüksek lisansta 2.75’in, doktorada 3.00’ın altında olan

öğrenciler, başarı notu CB veya CC olan dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar edebilir. Ders

tekrarlarında, o dersten alınan son not geçerlidir.

(10) Öğrenci, notunun dersi veren öğretim üyesi tarafından Öğrenci Otomasyon Siste-

minde ilan edildiği günü takip eden üç iş günü içerisinde notuna itiraz edebilir. Öğrencinin iti-

razı maddi hata yönünden değerlendirilir.

(11) Öğrencilerin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için devam yü-

kümlülüğünü yerine getirmeleri gerekir. Devam yükümlülüğü derslere en az % 70 oranında

katılmakla yerine getirilir.

Programların belirlenmesi, içeriği ve koordinasyonu

MADDE 19 – (1)  Enstitüye bağlı hangi anabilim dallarında ve hangi yarıyılda program

açılacağı, açılan programların nasıl yürütüleceği, bir programda hangi derslerin yer alacağı,

derslerin kapsamları ve ders seçimine ilişkin kurallar ilgili anabilim dalının önerisi, Enstitü

Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi

ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin

çalışma saati göz önünde tutularak Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Ders programları, öğrencilerin her yarıyıl en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde dü-

zenlenir. Bir programında yer alan her dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ilgili

kayıt dönemi öncesinde Öğrenci Otomasyon Sistemi kullanılarak ilan edilir.

(3) Bir programdaki dersler zorunlu veya seçmeli olabilir. Her ders bir yarıyıllıktır. Her

seçmeli ders için asgari ve azami kontenjan belirlenir. Asgari kontenjanı sağlamayan seçmeli

dersler ilgili yarıyılda açılmaz. Kayıt yenileme döneminde öğrencinin seçmiş olduğu ders asgari

kontenjanın sağlanmaması nedeniyle açılmazsa, öğrenci bu şartı sağlayan seçmeli dersler ara-

sından danışmanının onay verdiği bir dersi ders ekleme-bırakma süresinde seçer.

(4) Öğrenciler, lisansüstü eğitimleri boyunca, danışmanlarının önerileri ve anabilim

dalı başkanlıklarının uygun bulması halinde Enstitünün farklı programlarından en çok iki ders

alabilirler. Öğrencilerin, üniversitenin diğer enstitülerinden veya diğer üniversitelerin lisansüstü

programlarından ders alabilmeleri için, danışmanlarının önerisi, anabilim dalının onayı ve Ens-

titü Yönetim Kurulunun izni gerekir. Bir öğrencinin doktora öğreniminde alacağı derslerin, li-

sansüstü düzeyde ve daha önce alınmamış olması gerekir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programları

Amaç ve kapsam

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programlarının amacı, öğrencinin bilimsel araş-

tırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağ-

lamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programları, biri zorunlu Seminer dersi olmak üzere en az 60

AKTS kredilik en az sekiz ders ile 60 AKTS kredi ile ölçülen yüksek lisans tezinden oluşur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerden en fazla ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite bün-

yesinde verilen lisans derslerinden seçilebilir.

Süre

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programını tüm öğrencilik haklarına sahip olarak

azami tamamlama süresi altı yarıyıldır.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami süresi içerisinde tamamlayamayan öğrenciler,

bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

Danışman atanması ve tez çalışması

MADDE 22 – (1) Yüksek lisans programına kaydını yaptıran her öğrenci için, anabilim

dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar

bir danışman atanır ve tez konusu belirlenir. Öğrencinin kayıt yenileme işlemlerinin gerektiği

gibi yürütülmesi ve tez çalışmasının yönetilmesi danışmanın görevidir. Danışmanı olmayan

öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini program koordinatörü yürütür. Üniversitedeki öğretim

üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri danışman olarak atanabilir. Tezin ve programın niteli-

ğine göre Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumundan ikinci tez danışmanı atanabilir.

Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü

Yönetim Kurulu kararı ile her yarıyılın ders ekleme bırakma dönemi sonuna kadar danışman

değişikliği yapılabilir.

(2) Teze kayıtlı olan her öğrenci, teze ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren, teze kayıtlı

olduğu süre boyunca her yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir faaliyet raporu sunmakla yü-

kümlüdür. Öğrencinin faaliyetleri danışmanı tarafından başarılı veya başarısız olarak değer-

lendirilerek bir tutanakla Enstitüye bildirilir. İki yarıyıl üst üste faaliyet raporlarının teslim edil-

memesi ya da başarısız bulunması durumunda danışman öğretim üyesi öğrencinin danışman-

lığından çekilebilir, tez konusu değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini Enstitünün tez

yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlayarak Enstitüye teslim etmek ve yüksek li-

sans tezi jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci tezini Enstitüye ancak o ta-

rihten hemen önceki faaliyet raporunda başarılı bulunduysa teslim edebilir. Enstitü öğrencinin

tezini yüksek lisans tezi jürisi üyelerine iletir.
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(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun

kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri ilgili anabilim dalından, en az

biri de yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğ-

retim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanının bulunması

halinde jüri, bu kişinin de katılımı ile birlikte beş kişiden oluşur.

(3) Öğrencinin tezini, tezin jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay

içerisinde jüri üyeleri önünde savunması gerekir. Tez savunması tarihi danışman tarafından di-

ğer jüri üyelerinin görüşü alınarak belirlenir ve Enstitüye bildirilir. Tez savunması, tez çalış-

masının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunması sadece

dinleyici olarak katılacak herkese açıktır.

(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul,

ret veya düzeltme kararı verir. Jürinin kararı tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tuta-

nakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. İlk savunmada veya düzeltme sonrası savunmada tezi

reddedilen öğrenci için anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yeni

danışman atanır ve yeni tez konusu belirlenir. Öğrencinin talepte bulunması halinde, yürütül-

mekte olan ve içerik açısından uygun görülen bir tezsiz yüksek lisans programının ders kredi

yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmek kaydıyla kendisine tezsiz yüksek li-

sans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(6) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci savunmada kabul edilmiş yüksek lisans te-

zinin ciltlenmiş ve onaylanmış üç kopyasını savunma tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye

teslim etmek zorundadır. Savunulmuş tezin onaylı kopyalarını bu sürede teslim edemeyen ve

mazeretini Enstitüye bildiren öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir ay ek süre veri-

lebilir. Tez kopyalarını bu sürede de teslim etmeyen öğrenci için anabilim dalının önerisi ve

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni danışman atanır ve yeni tez konusu belirlenir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 24 – (1) Savunulmuş tezin onaylı üç kopyasını Enstitüye teslim eden öğrenci,

Üniversitenin diğer birimlerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla ve

Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans diploması hakkı kazanır. Diplomaya hak ka-

zanılan tarih, Enstitü Yönetim Kurulunun ilgili kararı aldığı tarihtir.

(2) Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye sadece bir defa geçici mezuniyet belgesi

verilebilir.

(3) Yüksek lisans diploması hakkı kazanan öğrenci adına diploma Enstitü tarafından

düzenlenir.  Diplomada öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının ve programın adı yer alır.

(4) Diploma ile birlikte verilecek diploma ekinde öğrencinin aldığı dersler, bu derslerin

başarı notları ve ağırlıklı genel not ortalaması yer alır.

(5) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Amaç ve kapsam

MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı, öğrenciye mesleki ko-

nuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin nasıl uygulanacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Mezuniyet için toplamda en az 90 AKTS kredinin tamamlanması gerekir.

Süre

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tüm öğrencilik haklarına sahip olarak

azami tamamlama süresi altı yarıyıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami süresi içerisinde tamamlayamayan öğrenci-

ler, bu Yönetmeliğin 17’nci maddesi hükümlerine uygun olarak, öğrenimlerine devam etmek

için kayıt yaptırabilirler.

Danışman atanması

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına kaydını yaptıran her öğrenci için,

anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en geç bir yarıyıl içinde da-

nışman atanır. Öğrencinin kayıt yenileme işlemlerinin gerektiği gibi yürütülmesi ve proje ça-

lışmasının yönetilmesi danışmanın görevidir. Danışmanı olmayan öğrencilerin kayıt yenileme

işlemlerini program koordinatörü yürütür. Programda veya programın bağlı olduğu anabilim

dalında ders veren Üniversite öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri danışman olarak

atanabilir. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalının önerisi

ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile her yarıyılın ders ekleme bırakma dönemi sonuna kadar

danışman değişikliği yapılabilir.

Proje ve tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 28 – (1) Öğrencinin, proje dersinin ilk açıldığı yarıyılda projeye kayıt yaptır-

ması ve yarıyıl sonunda projesini Enstitünün öngördüğü koşullara uygun biçimde ve sayıda

hazırlayarak danışmanına teslim etmesi gerekir.

(2) Dönem projesi danışman tarafından başarılı (P) veya başarısız (F) olarak değerlen-

dirilir ve Enstitüye teslim edilir. Başarısız olan öğrenci sonraki yarıyılda projeye ikinci kez

kayıt yaptırır. Projesi ikinci defa başarısız olan öğrenci için yeni bir proje danışmanı ve proje

konusu belirlenir.

(3) Derslerini ve projesini başarıyla tamamlayan ve projesi Enstitüye teslim edilen öğ-

renci, Üniversitenin diğer birimlerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşu-

luyla ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması hakkı kazanır. Dip-

lomaya hak kazanılan tarih, Enstitü Yönetim Kurulunun ilgili kararı aldığı tarihtir.

(4) Diplomaları hazırlanıncaya kadar öğrencilere sadece bir defa geçici mezuniyet bel-

gesi verilebilir.
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(5) Tezsiz yüksek lisans diploması hakkı kazanan öğrenci adına diploma Enstitü tara-

fından düzenlenir. Diplomada öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının ve programın adı yer

alır.

(6) Diploma ile birlikte verilecek diploma ekinde öğrencinin aldığı dersler, bu derslerin

başarı notları ve ağırlıklı genel not ortalaması yer alır.

(7) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programları

Amaç ve kapsam

MADDE 29 – (1) Doktora programlarının amacı; öğrencinin bilimsel düşünceyi kav-

ramasını sağlamak, bağımsız araştırma yapmak, konuları bilimsel açıdan irdeleyerek yorum

yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel birikimi kazandırmaktır. Doktora prog-

ramı sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programları; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en

az 60 AKTS kredilik en az yedi ders, 30 AKTS kredilik yeterlik sınavı, tez önerisi, 90 AKTS

kredi ile ölçülen tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplamda

en az 120 AKTS kredilik en az 14 (ondört) adet ders, 30 AKTS kredilik yeterlik sınavı, tez

önerisi ve 90 AKTS kredi ile ölçülen tez çalışmasından oluşur.

(3) Öğrenci, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en

fazla 2 dersi Enstitü bünyesindeki yüksek lisans programlarından alabilir. Öğrenci başka yük-

seköğretim kurumunda yürütülmekte olan lisansüstü programlarından da ders alabilir. Öğren-

cilerin, Üniversitenin diğer enstitülerinden veya diğer üniversitelerin lisansüstü programların-

dan ders alabilmeleri için, danışmanlarının önerisi, anabilim dalının onayı ve Enstitü Yönetim

Kurulunun izni gerekir. Lisans programlarından alınacak derslerin kredileri, doktora progra-

mında tamamlanması gereken krediye sayılmaz.

(4) Bir doktora programına lisans derecesi ile kabul edilen ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlayan öğrenci doktora programından ayrılmak isterse, eğitimine aynı konudaki yüksek

lisans programında devam edebilir.

Süre

MADDE 30 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami 12 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami 18 yarıyıldır.

(2) Doktora programı derslerini ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde

tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, li-

sans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Derslerini ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde tamamlayan, ye-

terlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tezini 12 yarıyıllık, (lisans de-

recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için 18 yarıyıllık) sürede savunamayan öğrenciye, anabilim

dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezini hazırlayıp savunması için her sefe-

rinde altı aylık yeni süreler verilir.
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(4) Doktora programını azami süresi içerisinde tamamlayamayan öğrenciler, bu Yönet-

meliğin 17 nci maddesi hükümlerine uygun olarak, öğrenimlerine devam etmek için kayıt yap-

tırabilirler.

Danışman atanması

MADDE 31 – (1) Doktora programına kaydını yaptıran her öğrenci için, anabilim da-

lının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en geç üçüncü yarıyılın ders ekleme bı-

rakma döneminin sonuna kadar bir danışman atanır. Öğrencinin kayıt yenileme işlemlerinin

gerektiği gibi yürütülmesi, yeterlilik sınavına hazırlanması ve tez çalışmasının yönetilmesi da-

nışmanın görevidir. Danışmanı olmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini program ko-

ordinatörü yürütür. Danışman öğrencinin kayıtlı bulunduğu anabilim dalındaki öğretim üyeleri

arasından atanır. Tezin ve programın niteliğine göre Üniversiteden veya başka bir yükseköğ-

retim kurumundan bir öğretim üyesi ikinci tez danışmanı olarak atanabilir. Gerekli hallerde

mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu

kararı ile her yarıyılın ders ekleme bırakma dönemi sonuna kadar danışman değişikliği yapı-

labilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 32 – (1) Derslerini ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde ta-

mamlayan öğrenci, kayıtlı olduğu programla ilgili temel konularda derinliğine bilgiye sahip

olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavı, derslerin ta-

mamlanmasını takiben iki yarıyıl içinde yapılmak zorundadır. Doktora yeterlik sınavına girmek

isteyen öğrencinin, sınava gireceği yarıyılın kayıt yenileme döneminde Öğrenci Otomasyon

Sistemini kullanarak doktora yeterlik sınavı sürecini başlatması gerekir.

(2) Doktora yeterlik sınavları; ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kuru-

lunun kararı ile bir eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere, ilgili anabilim dalı baş-

kanlığındaki öğretim üyeleri arasından atanan 5 kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından

düzenlenir ve yürütülür. Komite sınavları doğrudan yapabileceği gibi, farklı alanlardaki sınav-

ları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla öğretim üyesi, öğretim üyesi bulun-

madığı ya da sayıca yeterli olmadığı takdirde doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinden

oluşan 5 kişilik sınav jürileri de kurabilir. Sınav jürilerinde, öğrencinin danışmanı ve diğer yük-

seköğretim kurumlarından en az bir öğretim üyesinin bulunması gerekir.

(3) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı

sınav doksan dakikadan az, yüz seksen dakikadan fazla; sözlü sınav altmış dakikadan az, yüz

elli dakikadan fazla olamaz. Doktora yeterlik komitesi veya doktora yeterlik sınavı jürisi öğ-

rencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı (P) ya da başa-

rısız (F) olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar Doktora Yeterlik Komitesi veya doktora

yeterlik sınavı jürisi tarafından sınavı izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
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(4) Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunarak süreci başlatan fakat sı-

nava girmeyen öğrenci yeterlik sınavında başarısız olur.

(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyıl sonuna kadar

aynı jüri ile tekrar sınava girer. Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrenci, danışmanının

önerisi, anabilim dalının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile daha önce almamış

olduğu dersler arasından en çok üç dersi ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde

tamamlar ve doktora yeterlik sınavına iki kere daha girme hakkı kazanır. Bu sınavlarda da ba-

şarısız olan öğrenci için aynı uygulama tekrarlanır. Bu durumdaki öğrencilere, bu Yönetmeliğin

29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki sınırlamalar uygulanmaz.

Tez izleme komitesi

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için anabilim dalının önerisi

ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir ay içerisinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

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

başka biri ilgili anabilim dalından, diğeri dışından olmak üzere iki öğretim üyesi yer alır. İkinci

tez danışmanı atanmışsa komite toplantılarına o da katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin atandığı dönemi takip eden dönemlerde anabilim dalının

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile komitede değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 34 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, yeterlik sınavını ta-

kip eden en geç altı ay içerisinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını

kapsayan tez önerisini savunmak zorundadır. Öğrenci tez önerisini yazılı olarak tez izleme ko-

mitesi üyelerine sunar ve teslim ettiği tarihten en az iki hafta sonra komite önünde sözlü olarak

savunur.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün

içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Gerekli süre içerisinde tez önerisini sunmayan ya da tez önerisi reddedilen öğrenci

için takip eden yarıyılın kayıt yenileme döneminin başından ders ekleme-bırakma dönemi so-

nuna kadar yeni danışman atanabilir ve yeni tez konusu belirlenebilir. Böyle bir durumda yeni

tez izleme komitesi atanır. Programa aynı danışmanla ve aynı konuyla devam eden öğrenci sa-

vunmada başarısız olmasından en geç üç ay sonra, danışman ve tez konusu değiştiren öğrenci

ise en geç altı ay sonra tekrar tez önerisi savunması yapar. Bu savunmaya da girmeyen ya da

tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenciye bu madde hükümleri tekrar uygulanır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin danışmanı tez izleme komitesini, Ocak-Haziran

ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplantıya davet eder.

Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda

o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve sonuç

en geç üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
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(5)  Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez komiteye rapor sunmayan ya da komite

tarafından başarısız bulunan öğrenci için anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu

kararıyla yeni danışman atanabilir ve yeni tez konusu belirlenebilir. Bu durumdaki öğrenciler

doktora sürecine, tez önerisi savunma aşamasından devam ederler.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 35 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci tezini, Enstitünün tez yazım kı-

lavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlayarak Enstitüye teslim etmek ve doktora tezi jürisi

önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci tezini Enstitüye ancak o tarihten hemen

önceki son iki tez izleme komitesi toplantısında başarılı olduysa teslim edebilir. Enstitü öğren-

cinin tezini doktora tezi jürisi üyelerine iletir.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun ka-

rarı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az

biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Öğrencinin tezini, tezin jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay

içerisinde jüri üyeleri önünde savunması gerekir. Tez savunması tarihi danışman tarafından di-

ğer jüri üyelerinin görüşü alınarak belirlenir ve Enstitüye bildirilir. Tez savunması, tez çalış-

masının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur.  Tez savunması sadece

dinleyici olarak katılacak herkese açıktır.

(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul,

ret veya düzeltme kararı verir. Jürinin kararı tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tuta-

nakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içerisinde gereğini ya-

parak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrenci için anabilim dalının

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yeni tez konusu belirlenir. Gerekirse yeni da-

nışman atanabilir.

(6) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci savunmada kabul edilmiş doktora tezinin

ciltlenmiş ve onaylanmış üç kopyasını savunma tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye tes-

lim etmek zorundadır. Savunulmuş tezin onaylı kopyalarını bu sürede teslim edemeyen ve ma-

zeretini Enstitüye bildiren öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir ay ek süre verilebilir.

Tez kopyalarını bu sürede de teslim etmeyen öğrenci için anabilim dalının önerisi ve Enstitü

Yönetim Kurulu kararı ile yeni danışman atanır ve yeni tez konusu belirlenir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,

proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-

mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 36 – (1) Savunulmuş tezin onaylı üç kopyasını Enstitüye teslim eden öğrenci,

Üniversitenin diğer birimlerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla ve

Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla doktora diploması hakkı kazanır. Diplomaya hak kazanılan

tarih, Enstitü Yönetim Kurulunun ilgili kararı aldığı tarihtir.
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(2) Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye sadece bir defa geçici mezuniyet belgesi

verilebilir.

(3) Doktora diploması hakkı kazanan öğrenci adına diploma Enstitü tarafından düzen-

lenir. Diplomada öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının ve programın adı yer alır.

(4) Diploma ile birlikte verilecek diploma ekinde öğrencinin aldığı dersler, bu derslerin

başarı notları ve ağırlıklı genel not ortalaması yer alır.

(5) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte, öğretime ve sınavlara ilişkin hüküm bulunmayan

hallerde; 2547 sayılı Kanun, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Li-

sansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat

ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri, Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet-

meliği ile YÖK, Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu

kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 11/5/2012 tarihli ve 28289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ga-

latasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Dil sınavı eşdeğerlikleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında

(ÜDS) başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

Not ortalaması hesabı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2013/2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde enstitü lisansüstü

programlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından

alınan tüm derslerin başarı notlarının sayısal karşılıklarının, bu derslerin haftalık kredi saatle-

riyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi toplamına bölünmesi

suretiyle hesaplanır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-

öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kabulü,

kayıt işlemleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile hekimliği (İntörnlük) dönemi: Öğretim programı kapsamında, VI ncı dönemde,

ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve alan çalışmalarını da kapsayan

ve gözetim altında icra dönemi veya mezuniyet eşdeğeri yeterlik ve yetkinliklerin uygulaması

ve tıp doktorluğu mesleğine geçiş niteliği taşıyan ve sonunda tıp doktorluğu diploması verilen,

aralıksız oniki aylık dönemi,

b) Başkoordinatör: Eğitim programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülme-

sini sağlamak üzere Dekan tarafından belirlenen öğretim üyesini,

c) Dekan: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

ç) Dekanlık: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

d) Ders kurulu: Fakültede ilk üç dönemde derslerin, konu bütünlüğünü esas alıp hüc-

reden sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verildiği dersler

grubunu,

e) Ders kurulu başkanı: İlgili ders kurulunun eğitim programının bütünlüğünü ve dü-

zenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili dönemin koordinatörü tarafından görev-

lendirilen öğretim üyesini,

f) Dönem: Fakültedeki tek bir öğretim yılını,

g) Dönem Koordinatörü: Sorumlu olduğu dönemin eğitim programının bütünlüğünü

ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Dekan tarafından atanan öğretim üyesini,

ğ) Fakülte: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ı) Koordinatörler kurulu: Fakültede her öğretim yılında anabilim dallarının görüşleri

doğrultusunda öğretim, eğitim ve sınavların genel planlamasını yapan ve konular arasında ko-

ordinasyonu sağlamakla yükümlü olan kurulu,

12 Kasım 2013 – Sayı : 28819                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 35



i) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,

j) Staj: Öğretim programı kapsamında, IV ve V inci dönemlerde, ilgili anabilim dalları

tarafından ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve sağlık durumları,

klinik durumlar, hasta ve yakınlarının yönetimi bakımından öğrencilerin bilgi ve becerilerini

geliştirdikleri kuramsal ve uygulamalı dersleri,

k) Staj sorumlusu: Fakültede ilgili stajın, anabilim dalı başkanı tarafından görevlendi-

rilen öğretim üyesini,

l) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

m) Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul, Kayıt Şartları ve Öğrenci Statüsü

İlk kabul ve kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Fakülteye Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre

öğrenci kabul edilir ve Rektörlükçe belirlenen günlerde kayıt yapılır. Zamanında başvurmayan

ya da istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Öğrenci statüsü

MADDE 6 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin, öğ-

rencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dö-

nem başında kaydını yaptırmış ve harcını zamanında yatırmış olması şarttır.

(2) Tıp Fakültesine dinleyici öğrenci kabul edilmez.

Yatay geçiş

MADDE 7 – (1) Fakülteye eşdeğer eğitim yapan tıp fakültelerinden yapılacak yatay

geçişlerde; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Ku-

rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal

ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygu-

lanır. Ancak, İngilizce Bölümüne geçiş yapmak isteyen adayların başvurularının kabul edilmesi

için İngilizce yeterlik sınavını başarmış olmaları gerekir. Bu öğrencilerin Fakültenin eğitim

programına intibakları Yönetim Kurulunca yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Öğrenci her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre

içinde katkı payını ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve dönem koordina-

törüne onaylatmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Süresi, Öğretim Dili ve Yılı

Eğitim süresi

MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan 6 dönemden

oluşur. Her dönem en az 30 hafta sürelidir.
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Öğretim dili

MADDE 10 – (1) Fakültenin Türkçe bölümünde öğretim dili Türkçe, İngilizce bölü-

münde İngilizce ve gerektiğinde Türkçe olarak yapılır.

İngilizce hazırlık sınıfı

MADDE 11 – (1) Fakültenin birinci dönemine kayıt yaptırabilmek için adayların Tıp

Fakültesine giriş şartlarını sağlaması ve bu hakka sahip olmaları ve ayrıca İnönü Üniversitesi

Tıp Fakültesi Hazırlık Eğitimi Birimi tarafından açılan İngilizce yeterlik sınavını başarmaları

gerekir. Tıp Fakültesine giriş hakkını kazanan ancak İngilizce yeterlik sınavını başaramayanlar

ilgili mevzuat hükümlerine göre yabancı dil ve hazırlık eğitimi görürler.

Eğitim şekli

MADDE 12 – (1) Tıp eğitiminde öğretim dönemi 1, 2 ve 3'te ders kurulları, dönem 4,

5, 6'da staj esasına göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeret ve İzin

Devam zorunluluğu

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları dönemin teorik dersleri ile laboratuvar

çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları gibi pratik derslere ve bunların gerek-

tirdiği ya da ilgili öğretim üyesinin gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmaları

zorunludur. Pratik derslere devamsızlığı % 20’yi aşan öğrenciler, derslerin dönem sonu ve dö-

nem sonu bütünleme sınavlarına alınmaz ve FF notu alır. Pratik derslere devamsızlığı % 20’yi

aşan öğrenciler o ders kurulunda yapılacak olan pratik sınavına alınmazlar.

(2) Uygulamalı derslere devamsızlığı % 20’yi geçmeyen, haklı ve geçerli kabul edilen

bir nedenle devamsızlık yapan öğrencinin, devam etmediği uygulamalı çalışmaları öğretim

üyesince gösterilen gün ve saatte telafi etmesi zorunludur. Telafi çalışmalarını yapmayan öğ-

renci stajın sınavına alınmaz ve FF notu alır.

(3) Teorik derslerin % 25'inden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders kurulu veya

stajın sınavına alınmaz ve FF notu alır. Ancak devamsızlığı ders kurulunun % 25’ini aşmayan,

haklı ve geçerli kabul edilen bir nedeni olan öğrencinin devamsızlığı kabul edilir.

(4) Öğrencinin ders kurulunun tamamına devam etmesi gerekir. Devam zorunluluğunu

yerine getirmeyen öğrenci ders kurulu sınavına alınmaz ve o ders kurulundan başarısız sayılır.

(5) Stajın, mazeretli veya mazeretsiz % 20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci, staj sı-

navına ve staj bütünleme sınavına alınmaz ve öğrencinin o stajı tekrar etmesi gerekir.

(6) Her eğitim-öğretim yılında Senato tarafından kabul edilen ders kurulu ve staj kap-

samı dışındaki tıbbi İngilizce, adli tıp, tıbbi beceri gibi derslerin devamı, ayrıca değerlendirilir

ve sınavları ders geçme usulüne göre yapılır. Başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa devam

ederler; ancak, bu dersleri mezun olmadan önce başarmak zorundadırlar.
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Mazeretler ve sağlık nedeniyle ilişik kesme

MADDE 14 – (1) Öğrencinin eğitim süresinde, sağlık raporuyla mazeretli sayılabilmesi

için hastalığının İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden ilgili

anabilim dalı başkanınca da onaylanarak, bunun mümkün olmadığı zorunlu durumlarda bir te-

davi kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirilmesi ve bu raporun Yönetim Kurulunca

kabul edilmesi gerekir. Bunlar dışındaki sağlık raporları işleme konmaz. Mazereti Yönetim

Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

İlgili ders kurulu veya stajda mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere sınav hakkı

verilebilir.

(2) Alınan sağlık raporlarında belirtilen mazeretleri nedeni ile hekimlik mesleğini icra

edemeyeceğine Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ma-

zeretlerle ilgili her türlü başvurunun, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içe-

risinde Dekanlığa yapılması gerekir. Daha sonra yapılan başvurular, geç sunulan raporlar ya

da yalnız sınav tarihlerini içeren raporlar işleme konmaz.

(3) Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretlerini, sunulan belgelere da-

yanarak kabul ya da reddedebilir.

İzinler

MADDE 15 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenleri olması ya da öğrenim

ve eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi olanakların doğması

durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin veri-

lebilir. İzin akademik yıl başlamadan önce istenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Puan, Not, Derece ve Katsayılar

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 16 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puan, not,

derece ve katsayılar aşağıdaki gibidir:

Geçer notlar

Puanlar Notlar Katsayılar Dereceler

90-100 AA 4.00 Pekiyi

80-89 BA 3.50 İyi

70-79 BB 3.00 İyi

60-69 CB 2.50 Orta

GG Geçer (meslek dışı dersler için)

Geçmez notlar

FE: Sınava girdi başarısız. (Puanı 100 üzerinden 60'ın altında)

FF: Devamsızlık nedeniyle sıfır.

FG: Sınava girme hakkı olduğu halde girmedi.
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ALTINCI BÖLÜM

Dönem 1, 2 ve 3 ile İlgili Hükümler

Ders kurulu sınavı

MADDE 17 – (1) Dönem 1, 2 ve 3’teki ara sınavlarına ders kurulu sınavı adı verilir ve

her ders kurulunun sonunda yapılır. Ders kurulu sırasında yapılan biçimlendirme (quiz) sınav-

ları ders kurulu sınavına %15 oranında etki eder.

Dönem sonu genel sınavı

MADDE 18 – (1) Dönem Sonu Genel Sınavı; Dönem 1, 2 ve 3’teki ders kurulu sınav-

larının tamamlanmasından sonra her bir ders kurulu için yapılan genel değerlendirme sınavıdır.

Ders kurulu sınavlarının iki veya daha fazlasına devamsızlık nedeniyle giremeyen öğrenciler

ile bir ders kurulundan FF notu alan ve genel devamsızlık durumu %25’i geçen öğrenciler dö-

nem sonu genel sınavına alınmaz.

(2) Ders kurullarına ait dönem sonu genel sınavı veya dönem sonu bütünleme sınavı

ortalamasının en az 50 puan olması zorunludur. Ancak, dönem puanı, 20 nci maddede belirtil-

diği gibi hesaplanır ve geçme puanı aynı 21 inci maddede belirtildiği gibidir.

(3) Ders kurulları puan ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler, dilekçe ile başvur-

maları halinde, dönem sonu genel sınavına girmezler. Ders kurulları puan ortalaması, dönem

sonu genel sınav puanı olarak kabul edilir.

Dönem sonu bütünleme sınavı

MADDE 19 – (1) Dönem Sonu Bütünleme Sınavı; dönem sonu genel sınavı ile bir üst

döneme geçemeyen öğrenciler için yapılan ve Dönem sonu genel sınavı ile eşdeğer olan sı-

navdır. Bu sınav dönem sonu genel sınavının bitiminden en erken 14, en geç 21 gün sonra ya-

pılır.

Ders kurulu notu

MADDE 20 – (1) Ders Kurulu Notu; ders kurulu sınavından alınan nottur.

Dönem sonu genel sınav notu

MADDE 21 – (1) Dönem Sonu Genel Sınav Notu; ders kurulunun dönem sonu genel

sınavından alınan nottur.

Dönem sonu bütünleme sınavı notu

MADDE 22 – (1) Dönem Sonu Bütünleme Sınavı Notu; ders kurulunun dönem sonu

bütünleme sınavından alınan nottur.

Dönem notu

MADDE 23 – (1) Ders kurulu başarı notu, ilgili ders kuruluna ait gelişim ve/veya ders

kurulu sonu sınavlarından 100 tam puan üzerinden 75 ve üzerinde alınan ders kurulu puanının

kendisi; 75 puanın altında kalan puanların %60’ı ile o ders kuruluna ait dönem sonu genel

sınavı ya da bütünleme sınavından alınan notun % 40'ının toplamından elde edilen nottur. Bir

ders kuruluna ait gelişim ve/veya ders kurulu sonu sınavlarından 75 ve üzerinde puan alan öğ-

renciler yazılı olarak başvurmaları halinde o ders kuruluna ait dönem sonu genel sınavına ya

da bütünleme sınavına girmezler.
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(2) Dönem notu; ders kurulları başarı puanlarının ortalaması alınarak elde edilen nottur.

Dönem notunun hesaplanabilmesi için, her bir ders kurulu başarı notunun 25 ve üzerinde ve

girmiş olduğu genel sınav veya bütünleme sınavlarının ortalamasının 50 ve üzerinde olması

şarttır.

(3) Öğrencinin girmiş olduğu ders kurullarına ait dönem sonu genel sınavı not ortala-

masının 50'nin altında veya dönem notunun FE olması durumunda, 75 puanın altında kalan

ders kurullarından dönem sonu bütünleme sınavına alınır. Dönem sonu bütünleme sınavının

uygulama ve sonuçlarının değerlendirilmesi esasları dönem sonu genel sınavı ile aynıdır.

(4) Bir veya daha fazla ders kuruluna ait dönem sonu ve bütünleme sınavından başarısız

olan öğrenciler tüm ders kurullarından başarısız sayılırlar.

Dönem geçme puanı

MADDE 24 – (1) Sınavlarda 100 üzerinden alınan puanlar 16 ncı maddedeki esaslara

göre nota çevrilir. Staj sonu sınavı ve dönem geçme puanı 100 üzerinden 60 puandır.

Sınavlarda puanlama

MADDE 25 – (1) Bir sınavdaki tüm derslerden alınan puanların toplamı, o sınavın ba-

şarı puanını belirler. Ancak, ders kurulu, dönem sonu genel ve dönem sonu bütünleme sınav-

larında öğrenci, o sınavın içeriğindeki derslerin bir ya da birden fazlasından % 50'nin altında

puan alırsa, o dalda elde ettiği puan ile o dalın puan toplamının % 50'si arasında kalan puan

farkı, sınav toplam puanından düşülür.

(2) Dönem sonu genel ve dönem sonu bütünleme sınavlarındaki ders kurulları içerisinde

yer alan derslerden en fazla iki grup oluşturularak baraj uygulanır.

(3) Sınavlarda kılavuz eşliğinde uygulanan objektif yapılandırılmış klinik ve uygulamalı

sınavlar pratik sınavlar gibi değerlendirilir.

Dönemin tekrarı

MADDE 26 – (1) Dönem sonu genel sınavına girmeyen öğrencinin, dönem sonu bü-

tünleme sınavına da girmemesi durumunda dönem notu FE olur. Bu durumdaki öğrencinin

ders kurulları not ortalaması dikkate alınmaz.

(2) Dönem sonu bütünleme sınavı sonunda da dönem notu geçmez olan öğrenci, başarılı

oluncaya kadar derslere devam etme koşulu ile genel sınav ve bütünleme sınavlarına katılabilir.

Başarısız olduğu dönemi geçmeden bir üst sınıfa başlayamaz. Bütün derslerin sınavlarında ba-

şarılı olanlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönem 4 ve 5 ile İlgili Hükümler

Stajların tamamlattırılması

MADDE 27 – (1) Stajlardaki pratik derslerde devamsızlığı %20'yi aşmayan öğrenciler,

staj sonu ya da staj bütünleme sınavına girebilmek için devamsız oldukları süreyi tamamlamak

zorundadırlar.
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Staj sonu sınavı
MADDE 28 – (1) Dönem 4 ve 5'te her stajın sonunda staj sonu sınavı yapılır. Bu sınav

pratik veya objektif yapılandırılmış klinik uygulama sınavı, yazılı ve gerektiğinde sözlü sınav
olmak üzere üç aşamalıdır.

(2) Staj geçme puanı objektif yapılandırılmış klinik uygulama sınavı notunun %70’i ve
staj sonu teorik sınav notunun %30’undan oluşur.

(3) Staj içinde yapılan biçimlendirme sınavları (Quiz) staj sonu teorik sınavını %30 et-
kiler.

(4) Staj sonu teorik sınavdan geçemeyen öğrenci objektif yapılandırılmış klinik mua-
yene sınavına giremez.

(5) İki veya daha fazla öğretim üyesi bulunan stajlarda staj sonu sözlü sınavı oluşturu-
lacak kurul tarafından yapılır. Tüm sınav aşamalarında temel kural, bir önceki sınav aşamasın-
dan en az 60 puan almaktır. Staj sonu notu, geçer puan alınmış her üç aşamanın ortalaması alı-
narak verilir ve 100 üzerinden 60 puan ve üstü geçer nottur.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 29 – (1) Dönem 4 ve 5'teki stajların bir ya da daha fazlasından başarılı ola-

mayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına, o dönem için almak zorunda olduğu son sta-
jının bitiminden en erken 14, en geç de 21 gün sonra sınava alınır.

(2) Bütünleme sınav ya da sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye staja devam et-
mek koşulu ile staj sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girerler. Bütün stajların sınavlarında
başarılı olanlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

Staj notu
MADDE 30 – (1) Staj notu, staj sonu sınavında ya da staj bütünleme sınavında alınan

nottur.
Dönem notu
MADDE 31 – (1) Dönem 4 ve 5'te başarılı öğrencilerin dönem notlarını saptamak için,

staj notlarının ortalamaları 16 ncı maddede gösterildiği şekilde nota çevrilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dönem 6 ile İlgili Hükümler

Stajların değerlendirilmesi
MADDE 32 – (1) Dönem 6 öğrencilerinin başarısı her anabilim dalında yapılan çalışma

sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahedeleri ve
epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klini-
kopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak 16 ncı maddede belirtilen
notlarla değerlendirilir.

(2) Dönem 6 stajlarının dört veya beşinden başarısız olanlara başarısız olduğu stajları
tekrarlama hakkı verilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olanlar öğrenci katkı payını ödemeye
devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Aile hekimliği - intörnlük başarı notu
MADDE 33 – (1) Dönem 6'da başarılı öğrencilerin notlarını saptamak için staj notla-

rının ortalamaları 16 ncı maddede gösterildiği biçimde nota çevrilir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

Diplomalar ve Sertifika

Diplomalar

MADDE 34 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Tıp bilimleri Önlisans Diploması:Tıp öğrenimlerini tamamlayamayanlara ya

da tamamlayamayacakları anlaşılanlara ilgili mevzuat hükümlerine göre önlisans diploması

verilir.

b) Tıp Doktorluğu Diploması:Tıp Doktorluğu için öngörülen 6 dönemlik eğitim süresini

başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

Özel sertifika

MADDE 35 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık çalışmalarını Tıp Fakül-

tesinde tamamlayan hekimlere, bu durumu belirten özel bir sertifika verilir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 36 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç 14 gün içerisinde Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğretim üyeleri ta-

rafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır. Başka

herhangi bir nedenle not değiştirilmez.

Mazeret sınavı

MADDE 37 – (1) Mazeretleri nedeniyle herhangi bir ders kurulu sınavına giremeyen

ve mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için ders kurulu mazeret sınavı açılır.

Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Yönetim Kurulunca saptanan tarihte yapılır.

(2) Dönem sonu genel ve bütünleme sınavları ile staj sonu ve staj bütünleme sınavları

için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

Ön şart ve dönem tekrarı

MADDE 38 – (1) Tıp Doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır.

Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci dönem 1,

2 ve 3'te kaldığı dönemi, dönem 4, 5 ve 6'da kaldığı staj ya da stajları aynen tekrarlar.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 39 – (1) Sınav tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilemez.

(2) Teorik ve/veya pratik derslerin sınavlar yazılı ya da sözlü ya da hem yazılı hem de

sözlü olarak yapılır.

(3) Öğretim üyesi veya görevlileri, daha önceden haber vererek ya da vermeden, ders

ya da pratikler sırasında bazı öğrencileri ya da tüm sınıfı sınava alabilirler.

(4) Öğrenciler sınavlara saptanan gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınava zamanında

ya da sınavın teorik ya da pratik kısımlarından herhangi birine girmeyen öğrencinin notu FG

olur.
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(5) Sınavlarda kopya yapan ya da yapma girişiminde bulunan öğrenciye FE notu verilir
ve ayrıca hakkında disiplin işlemi yapılır.

(6) Öğrenciler Senatoca kabul edilen ilkeler doğrultusunda ayrıca ortak zorunlu dersleri
almak ve başarmak zorundadırlar. Ortak zorunlu dersler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Tıp doktorluğu eğitimi başarı derecesi
MADDE 40 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin saptanması

için okudukları tüm dönemlerin notlarının ortalaması aşağıda gösterildiği biçimde dereceye
çevrilir.

Dönem notları ortalaması Başarı derecesi
3,51-4,00 Pekiyi
3,00-3,50 İyi
2,50-2,99 Orta

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 30/10/2013 tarihli

ve 28806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Senato karar-
ları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 29/7/1991 tarihli ve 20944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü

Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Kültür Üniversitesinden:
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/2012 tarihli ve 28458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin
beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Herhangi bir akademik yıl sonundaki GNO’ları 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler
onur öğrencisi, GNO’ları 3.50 ve daha yüksek olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak
kabul edilirler.”

“(6) Başarılı öğrenciler normal ders yüküne ek olarak alt yarıyıllardan en fazla 8 AKTS
kredilik ders alabilirler. GNO’ları 2.50-2.99 arasında olan öğrenciler bir üst yarıyıldan en çok
8 AKTS, 3.00’dan yukarı olan öğrenciler bir üst yarıyıldan en çok 14 AKTS kredilik fazla ders
alabilirler.”

“(7) Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO’ları 2.00’dan düşük olan öğrenciler, sınamalı
öğrenci sayılırlar. Bu öğrencilere içinde bulundukları yarıyılın normal ders yükünden fazla ders
yükü verilmez. Ancak, önlisans ve lisans program sürelerinin son iki yarıyılında olan sınamalı
ve başarılı öğrencilere, bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı
ile fazla ders yükü verilebilir.”
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ  ÖNLİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2011 tarihli ve 28129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi
hariç, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretimle ilgili esasları düzenlemektir.”

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

“(6) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, eğitim-öğretim
planında belirtilen o yarıyıla ait eğitim-öğretim çalışmalarıdır. Bir yarıyıldaki azami ders yükü,
azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda
mezun olabilecek öğrenciler hariç, 40 saati aşamaz. Ancak, önlisans programlarında 2. ve daha
fazla yılını, lisans programlarında ise 4. ve daha fazla yılını okuyan öğrencilerin devam zorun-
luluğunu yerine getirdikleri dersler için 40 saat şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü
yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/12/2011 28129

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/2/2012 28193
2- 21/5/2012 28299
3- 8/11/2012 28461
4- 31/5/2013 28663
5- 12/8/2013 28733

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/11/2012 28458

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/9/2013 28761
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TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının
ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.
“Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz. Ancak; yükseköğretim
kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafın-
dan verilen SUT’un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri, kardiyovasküler
cerrahi işlemler ve 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzere SUT eki EK-2/B ve
EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi işlemi için ilave
ücret alınabilir.”

“h) SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu “Koklear implant
yerleştirilmesi” işlemi.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.9.4 numaralı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde
yer alan “EK-2/C” ibaresi “EK-1/C” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.2.1.B-1 numaralı maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucuları için günlük muayene sınırı
acil servis/polikliniğe başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme
kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 ile çarpılması ile bulunur. Her bir hekim
için günlük muayene sayısı her halükarda 60’ı geçemez. Özel sağlık hizmet sunucularında SUT
eki EK-2/B Listesindeki 700610 kodlu “Transözefajiyal ekokardiyografi” ve 700611 kodlu
“Transözefajiyal ekokardiyografi, çocuk” işlemlerinin yapılması durumunda her bir işlem için
muayene sayısından bir muayene sayısı düşülerek yeni günlük muayene sayısı hesaplanır. Özel
sağlık hizmeti sunucuları her bir hekim için ayrı ayrı olmak üzere bu sınırlarda muayene fatura
edebilir. Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler Kuruma fatura-
landırılamaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.4.4.I numaralı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“%25” ibaresi “%30” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Göz hastalıkları branşında ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucuları için
günlük muayene sınırı acil servis/polikliniğe başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti su-
nucusundaki sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 4,5 ile çarpılması ile
bulunur. Küsuratlı rakamlar üste tamamlanır. Her bir hekim için günlük muayene sayısı her
halükarda 45’i geçemez. SUT eki EK-2/B Listesindeki 617340, 617341, 617342 kodlu işlemler
ile EK-2/C Listesindeki P617340, P617341, P617342 kodlu işlemlerin yapılması halinde her
bir işlem için hekim çalışma saatinden 30 dakika düşülerek yeni günlük muayene sayısı he-
saplanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 3.1.1 numaralı maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(12) SUT eki EK-3 listelerinde yer alan tıbbi malzeme fiyatları, KDV hariç fiyatlardır.
İlgili kanunlarda tanımlanan KDV istisna ve muafiyetler ile SUT’ta belirtilen istisnalar ve yurt
dışında faaliyet gösteren Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere KDV
ilave edilerek ödenir.”
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MADDE 6 – Aynı Tebliğin 3.2.1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.2.1.A-Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında;
(1) SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu liste-

lerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine ba-
kılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır.

(2) SUT eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemeler veya SUT
eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, KDV dâhil alış fiyatı üzerine; %15
işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerinden hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca karşı-
lanır.

3.2.1.B-Kamu İhale Kanununa tabi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşları
ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında;

(1) SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu liste-
lerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine ba-
kılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır.

(2) SUT ve eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemelerin veya
SUT ve eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemelerin bedelleri, “İhale/Doğru-
dan Temin Sonuç Bilgileri Ekranı”nda malzemeye ait son bir yıl içerisinde en az 3 farklı üçüncü
basamak hastaneye ait fiyat bilgisi olmaması durumunda Kurumca karşılanmaz. 3 fiyat bilgi-
sinin olduğu tespit edilen tıbbi malzemelerin bedelleri, Kurum taşra teşkilatı inceleme birim-
lerince ilgili tıbbi malzeme ile benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte olduğu ve aynı tıbbi so-
nucu verdiği kabul edilen tıbbi malzemelerin işlem tarihinden geriye doğru son bir yıl içeri-
sindeki en düşük 5 fiyatın ortalaması alınarak (5 fiyatın altında olması halinde var olan en az
3 fiyatın ortalaması alınır), KDV dâhil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 3.3.1 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapıl-
mıştır.

a) Maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.
“Ancak, immünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve
nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında kullanılması gerekli görülen yara bakım ürünleri için
sağlık kurulu raporu üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan
klinik) deri ve zührevi hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi veya genel cerrahi
uzman hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından,”

b) Aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Ayakta tedavide kullanılacak yara bakım ürünleri için, sağlık kurulu raporuna da-

yanılarak genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi veya
deri ve zührevi hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından reçete düzenlenmesi gerek-
mektedir. Ancak immünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskü-
litler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında kullanılması gerekli görülen yara bakım ürün-
leri için, resmi sağlık tesislerinde görev yapmakta olan deri ve zührevi hastalıkları,  plastik,
rekonstrüktif ve estetik cerrahi veya genel cerrahi uzman hekimlerince reçete düzenlenmesi
gerekmektedir.”

c) Aynı maddenin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
ç) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(13) Ebatları 100 cm2’ye kadar (100 cm2 dâhil) olan ürünler küçük yara örtüsü, 101-

225 cm2 arası (225 cm2 dâhil) olan ürünler orta yara örtüsü, 226 cm2’nin üzerinde olan ürünler
büyük yara örtüsü olarak kabul edilir.”
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MADDE 8 – Aynı Tebliğin 3.3.6 numaralı maddesinin birinci fıkrasına  aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“d) Ev tipi ventilatör için kesintisiz güç kaynağı”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 3.3.7 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapıl-

mıştır.

a) Maddenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.3.7- Eşik sistemi ile çalışan, sürekli glikoz monitörizasyonu yapan, uyarı yete-

neği olan insülin infüzyon pompası”

b) Aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Kapalı loop mikro infüzyon pompası”

ibaresi “Eşik sistemi ile çalışan, sürekli glikoz monitörizasyonu yapan, uyarı yeteneği olan in-

sülin infüzyon pompası” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Kapalı loop mikro infüzyon pompasının

komponentlerinden” ibaresi “Eşik sistemi ile çalışan, sürekli glikoz monitörizasyonu yapan,

uyarı yeteneği olan insülin infüzyon pompasının komponentlerinden” şeklinde değiştirilmiş-

tir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 5.3.2.D numaralı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi

yürürlükten kaldırılıştır.

MADDE 11 – Aynı Tebliğ eki “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Ayakta Tedavilerde

Sınıflandırılması Listesi”nde (EK-2/A-1) yapılan değişiklikler bu Tebliğ eki (1) numaralı listede

belirtilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğ eki “Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabi-

lecek İşlemler Listesi”nde (EK-2/A-2) yapılan değişiklikler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede

belirtilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğ eki “HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ”nde (EK-2/B)

yapılan değişiklikler bu Tebliğ eki (3) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğ eki “HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ”nden (EK-2/B)

605.880 SUT kodlu “Pulmoner banding” işlemi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Tebliğ eki “TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ”nde

(EK-2/C) yapılan değişiklikler bu Tebliğ eki (4) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Tebliğ eki “TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ”nden

(EK-2/C) P605.880 SUT kodlu “Pulmoner banding” işlemi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Tebliğ eki “BİRDEN FAZLA BRANŞTA KULLANILAN TIBBİ

MALZEMELER (EK-3/A)” listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “306.551” SUT kodlu “KANAMA DURDURUCU AJAN LİKİT (1cc'lik)” tıbbi mal-

zemenin fiyatı 23,44 TL olarak değiştirilmiştir.

b) “306.553” SUT kodlu “KANAMA DURDURUCU AJAN SPREYİ (2.5cc'lik)” adlı

tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan satırlar eklenmiştir.
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MADDE 18 – Aynı Tebliğ eki, “DİĞER PROTEZ ORTEZLER (EK-3/C-3)” listesinde
“DO1017” SUT kodlu “EV TİPİ MEKANİK VENTİLATÖR (EN AZ BASINÇ DESTEKLİ
VENTİLASYON (PSV) İLE BİRLİKTE VOLÜM VE/VEYA BASINÇ KONTROLLÜ VEN-
TİLASYON (VCV, PCV) SAĞLAYAN VENTİLATÖRLER)” adlı tıbbi malzemenin ödeme
kriterleri ve/veya kurallarına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazı için düzenlenen sağlık kurulu raporunda ve
reçetelerinde belirtilmesi koşulu ile kesintisiz güç kaynağı bedelleri Kurumca karşılanır. Ke-
sintisiz güç kaynağı, SUT’un Kurumca iade alınan tıbbi malzemeler kapsamında değerlendi-
rilecektir.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğ eki “TIBBİ SARF MALZEMELER (EK-3/C-4)” listesinde
“YARA BAKIM ÜRÜNLERİ” başlığı altındaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları bu Tebliğ
eki (5) numaralı listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Tebliğ eki “BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL ALAN
GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/E-2)” listesinde yer alan “KN1082”,
“KN1083”, “KN1084” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Tebliğ eki “KARDİYOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZE-
MELER (EK-3/H)” listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “KR1075”, “KR1076”, “KR1077”, “KR1078” SUT kodlu tıbbi malzemelerin adla-
rında yer alan “TEFLON KAPLI”  ibareleri çıkarılmıştır.

b) “KR1094” SUT kodlu tıbbi malzemenin adı “KATETER, BALON, ANJİYOPLAS-
Tİ, 035" OTW, YÜKSEK BASINÇLI (NOMİNAL BASINÇ EN AZ 16ATM)” olarak değiş-
tirilmiştir.

c) “KR1132” SUT kodlu “KATETER, MİKRO, PERİFERİK, ÖRGÜLÜ, ÇİFT İŞA-
RETLİ” adlı tıbbi malzemenin altına ödeme kriteri ve/veya kuralı olarak aşağıdaki fıkra ek-
lenmiştir.

“(1) Kontrollü bırakılabilir coil sistemlerinde kullanıldığı epikrizde veya ameliyat no-
tunda belirtilmek şartıyla bedeli      Kurumca karşılanır.”

d)  “KR1185”, “KR1202”, “KR2014”, “KR2021”, “KR2022”  SUT kodlu malzemelerin
fiyatları, bu Tebliğ eki (6) numaralı listede belirtildiği şekilde belirlenmiş/değiştirilmiştir.

e)  “KR1198” SUT kodlu “TRANSKATETER PULMONER KAPAK” adlı tıbbi mal-
zemenin ödeme kriteri ve/veya kuralının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Pulmoner kapak hastalıklarında 2 (iki) kardiyoloji/pediatrik kardiyoloji, 1 (bir)
kalp ve damar cerrahisi uzmanının onayının bulunduğu konsey kararı ile bir yılda 2000 kardi-
yak girişimsel işlem (en az 300 tedavi amaçlı girişim) ve 250 açık kalp cerrahisi yapılan 3.ba-
samak hastanelerde kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.”

f) “KR2020” kodlu  “KALP PİLİ ELEKTRODU ÇIKARILMASI İÇİN KİLİTLEYİCİ
STİLE”  adlı tıbbi malzemenin ödeme kriteri ve/veya kuralı bu Tebliğ eki (7) numaralı listede
belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 22 – Aynı Tebliğ eki “KALP DAMAR CERRAHİSİ BRANŞINA AİT TIBBİ
MALZEMELER (EK-3/I)” listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “KV1006” SUT kodlu “STENTLİ BİYOLOJİK KALP KAPAĞI (PERİKARDİ-
YAL)” adlı malzemenin altına ödeme kriteri ve/veya kuralı olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Epikrizde 2 (iki) kalp ve damar cerrahisi uzmanının imzasının olması halinde bedeli
Kurumca karşılanır.”

b) “KV1007” SUT kodlu “STENTSİZ BİYOLOJİK KALP KAPAĞI (PERİKARDİ-
YAL)” adlı tıbbi malzemenin altına ödeme kriteri ve/veya kuralı olarak aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“(1) Epikrizde 2 (iki) kalp ve damar cerrahisi uzmanının imzasının olması halinde bedeli
Kurumca karşılanır.”

c) “KV1008” SUT kodlu “İNSAN KAYNAKLI KALP KAPAĞI/KONDUİT” adlı tıbbi
malzemenin altına ödeme kriteri ve/veya kuralı olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Aşağıdaki endikasyonlardan en az birinin sağlandığı durumlarda bedeli Kurumca
karşılanır.

a) Enfektif endokardit vakalarında (kan kültüründe üreme olduğunun gösterildiği veya
vejetasyon/apse/prostetik kapakta yeni dehiscence olduğunun ekokardiyografi ile tespit edildiği
vakalarda),

b) Pulmoner otogreftin kullanıldığı ROSS prosedüründe,
c) Doğumsal sol/sağ ventrikül çıkış yolu darlığı/yokluğu veya hipoplazisinde,
d) Rekonstrüksiyon sonrası gelişmiş pulmoner yetmezlik vakalarında.”
d) “KV1010” SUT kodlu “TRANSKATETER PULMONER KAPAK”  adlı tıbbi mal-

zemenin ödeme kriteri ve/veya kuralının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Pulmoner kapak hastalıklarında 2 (iki) kardiyoloji/pediatrik kardiyoloji, 1 (bir)

kalp ve damar cerrahisi uzmanının onayının bulunduğu konsey kararı ile bir yılda 2000 kardi-
yak girişimsel işlem (en az 300 tedavi amaçlı girişim) ve 250 açık kalp cerrahisi yapılan 3.ba-
samak hastanelerde kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.”

e) “KV1011” SUT kodlu “TRANSKATETER AORTİK KAPAK BALON EXPAN-
DABLE (BALON SHEAT, TAŞIYICI SİSTEM BİRLİKTE) SET” adlı tıbbi malzemenin fiyatı
53.000,00  TL olarak belirlenmiştir.

f) “KV1012” SUT kodlu “TRANSKATETER AORTİK KAPAK SELF EXPANDAB-
LE SET” adlı tıbbi malzemenin fiyatı 53.000,00 TL olarak değiştirilmiştir.

g) “GİRİŞİMSEL VE HİBRİD KALP DAMAR CERRAHİSİ İŞLEMLERİ” başlığının
“ABLASYON, VENÖZ, LAZER” alt başlığından “LAZER” ibaresi çıkarılmış ve ödeme kriteri
ve/veya kuralının birinci fıkrasının ilk cümlesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2 (iki) kalp ve damar cerrahisi uzmanı ve 1 (bir) radyoloji uzmanı tarafından düzenlenen sağlık
kurulu raporu ile aşağıdaki kriterlerin tamamının birlikte varlığının tespit edildiği durumlarda
bedeli Kurumca karşılanır.”

ğ) “KV1252” SUT kodlu  tıbbi malzemenin adı “KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ,
035" OTW, YÜKSEK BASINÇLI (NOMİNAL BASINÇ EN AZ 16ATM)” olarak değiştiril-
miştir.

h) “KV1275” SUT kodlu “KATETER, MİKRO, PERİFERİK, ÖRGÜLÜ, ÇİFT İŞA-
RETLİ” adlı malzemenin altına ödeme kriteri ve/veya kuralı olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Kontrollü bırakılabilir coil sistemlerinde kullanıldığı epikrizde veya ameliyat no-
tunda belirtilmek şartıyla bedeli Kurumca karşılanır.”
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ı) “KV1280” SUT kodlu “KATETER, ATEREKTOMİ/MOTORU” adlı tıbbi malze-
menin ödeme kriterleri ve/veya kuralları bu Tebliğ eki (8) numaralı listede belirtildiği şekilde
değiştirilmiştir.

i) “KV1303”, “KV1304”, “KV1305”, “KV1306” SUT kodlu tıbbi malzemelerin adla-
rında yer alan “TEFLON KAPLI”  ibareleri çıkarılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Tebliğ eki “KULAK BURUN BOĞAZ BRANŞINA AİT TIBBİ
MALZEMELER” (EK-3/J) listesindeki “KB1015” SUT kodlu “KOKLEAR İMPLANT (İş-
lemci, Pil ve pil yuvaları, Aktarıcı sistem ve bileşenleri, Cerrahi ile yerleştirilen iç parça)” adlı
tıbbi malzemenin fiyat bilgisi çıkarılmış ve ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“C) Koklear İmplant Asgari Çanta İçeriği
1- Modüler implant için; konuşma işlemcisi, transmitter, 2 adet uygun pil yuvası, yedek

pil yuvası kapağı, 12 adet 675p düğme pil şarj edilebilir pil ünitesi,  3 adet şarj edilebilir pil ve
şarj cihazı (şarj edilebilir pilleri standart üretiminde olmayanlar için 120 adet 675p düğme pil),
ara kablo, yedek ara kablo, yedek mıknatıs, yedek kulak kancası, yedek kulak kancası pini,
konuşma işlemcisi test cihazı, tornavida, pin çıkartma aleti, nem alma kiti, nem alma tableti,
temizleme fırçası, dış parça taşıma çantası, günlük kullanım çantası, uzaktan kumanda aleti,
Türkçe kullanım kılavuzu.

2- Tek parça konuşma işlemcisine sahip implant için; konuşma işlemcisi, elektrikli ku-
rutma cihazı, uzaktan kumanda, değişik güçte mıknatıslar, nem alma kiti, nem alma tableti, 12
adet 675p düğme pil (şarj edilebilir pilleri standart üretiminde olmayanlar için 120 adet 675p
düğme pil), mini pil yuvası ve kablosu, Türkçe kullanım kılavuzu.”

MADDE 24 – Aynı Tebliğ eki “RADYOLOJİ BRANŞI VE ENDOVASKÜLER/NON-
VASKÜLER GİRİŞİMSEL İŞLEMLERE AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/M)” listesinde
aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “GR1008” SUT kodlu tıbbi malzemenin adı “KATETER, BALON, ANJİYOPLAS-
Tİ, 035" OTW, YÜKSEK BASINÇLI (NOMİNAL BASINÇ EN AZ 16ATM”  olarak değişti-
rilmiştir.

b) “GR1025” SUT kodlu “KATETER, MİKRO, PERİFERİK, ÖRGÜLÜ, ÇİFT İŞA-
RETLİ” adlı tıbbi malzemenin altına ödeme kriteri ve/veya kuralı olarak aşağıdaki fıkra ek-
lenmiştir.

“(1) Kontrollü bırakılabilir coil sistemlerinde kullanıldığı epikrizde veya ameliyat no-
tunda belirtilmek şartıyla bedeli Kurumca karşılanır.”

c) “GR1039” SUT kodlu “KATETER, ATEREKTOMİ/MOTORU” adlı tıbbi malze-
menin ödeme kriterleri ve/veya kuralları bu Tebliğ eki (9) numaralı listede belirtildiği şekilde
değiştirilmiştir.

d) “GR1086”, “GR1087”, “GR1088”, “GR1089” SUT kodlu tıbbi malzemelerin adla-
rında yer alan “TEFLON KAPLI”  ibareleri çıkarılmıştır.

e) “ABLASYON, VENÖZ” başlığı altında yer alan “ABLASYON, VENÖZ, LAZER”
alt başlığı çıkarılmış ve ödeme kriteri ve/veya kuralının birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“2 (iki) radyoloji uzmanı ve 1 (bir) kalp ve damar cerrahisi uzmanı tarafından düzenlenen sağlık
kurulu raporu ile aşağıdaki kriterlerin tamamının birlikte varlığının tespit edildiği durumlarda
bedeli Kurumca karşılanır.”

MADDE 25 – Bu Tebliğin;
a) 10 uncu maddesi yayımı takip eden ayın birinci günü,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 26 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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KASIM GÜNSÜZLER ALANI     MURAT 

1200-4 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

12 Kasım 2013 

SALI 
Sayı : 28819 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Antalya 4. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2011/864 

Karar No : 2012/1108 

Elektrik enerjisi hakkında hırsızlık, mühür bozma suçundan mahkememizin 17/10/2012 

tarih 2011/864 esas 2012/1108 kararı ile sanık MEHMET OĞUZ AKGÜN’ün 6352 sayılı yasanın 

geçici 2/2 maddesi gereğince elektrik hırsızlığı suçundan ceza verilmesine yer olmadığına, sanık 

hakkında mühür bozma suçundan CMK’nın 223/2 maddesi gereğince beraatına karar verilmiş 

olup, tüm araştırmalara rağmen sanık MEHMET OĞUZ AKGÜN’e kararın tebliğ edilmediği, 

yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Yasanın 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 

yasanın 31. maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 

yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda 

bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile 

yapılacak başvuru ile Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı kabil olup itiraz 

edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 8839 

————— 

Esas No : 2008/983 

Karar No : 2012/234 

Resmi belgede sahtecilik suçundan mahkememizin 03/03/2011 tarih ve 2008/893 esas 

2011/234 kararı ile sanık SANGAR HAMAD’ın 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 62 maddesi uyarınca 

1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkındaki hükmün CMK'nın 231. maddesi 

gereğine hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanık hakkında CMK'nın 231/8 maddesi 

gereğince denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına takdiren yer olmadığına, tüm araştırmalara 

rağmen sanık SANGAR HAMAD'A kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında 

tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Yasanın 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı 

yasanın 31. maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 

yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda 

bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile 

yapılacak başvuru ile Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı kabul olup itiraz 

edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 8838 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/163323 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 

Adresi : Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/Ankara 

Tel ve faks : Tel (0312) 540 1000   Faks (0312) 540 1660 

Elektronik posta adresi : tkisatinalma@tki.gov.tr. 

2 - İhale Konusu Hizmetin; 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 22.000.000 adet Lamineli Polipropilen Kömür Torbası 

alımı 

b) Teslim edileceği yer : ELİ Müessese Müdürlüğü Cenkyeri Ambarı 

SOMA/MANİSA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasını veya sipariş mektubunun 

yükleniciye tebliğini müteakip işe başlanacaktır. İşin 

süresi 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 

3 - İhalenin yapılacağı yer : T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 

06330 Yenimahalle Ankara (İhale Komisyonu 

Başkanlığı Toplantı Salonu Kat: 2) 

4 - İhale tarih ve saati : 03.12.2013 - 14.00 

5 - İhale Dökümanının Görülmesi ve temini: 

a) İhale dökümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11 Oda 

No:1108 Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 

bedeli karşılığı temin edilir. 

b) İhale dökümanı bedeli 100,-TL (KDV dahil) dir. İhaleye katılacak olanların şartname 

satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve 

Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi İadeli - Taahhütlü Posta vasıtasıyla’da gönderilebilir. 

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 

geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden 

az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 

120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır. 

9 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabii değildir. 9156/1-1 
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NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Ziraat Bölge Şefliklerine şeker nakliye hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/163661 

1 - İdarenin 

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ziraat Bölge Şefliklerine şeker nakliyesi 1.878.000 Kg. 

 

BÖLGE ADI 

SEVK EDİLECEK 

ŞEKER KG 

 DAZKIRI BÖLGESİ 168.000 

 DİNAR BÖLGESİ 488.000 

 ELMALI BÖLGESİ 275.000 

 GÖLHİSAR BÖLGESİ 448.000 

 SENİRKENT BÖLGESİ 51.000 

 TEFENNİ BÖLGESİ 200.000 

 YEŞİLOVA BÖLGESİ 103.000 

 YEŞİOLVA BÖL. 

ACIPAYAM DEPOSU 
145.000 

 TOPLAM 1.878.000 

b) Yapılacağı yer : Yukarıda adları yazılı Ziraat Bölge Şefliklerimiz ile 

Fabrikamız arası 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 5 gündür. 

3 - İhalenin 

 : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22/11/2013 Cuma günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 30,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 22/11/2013 Cuma günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 9167/1-1 
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MUHTELİF M1 VE N1 ÖTA ARAÇLAR SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemiz Kırıkkale Hurda Müdürlüğümüze 31.12.2013 tarihine kadar gelmesi tahmin 

edilen muhtelif N1, M1 Ömrünü Tamamlamış Araç hurdaları, kapalı zarfla teklif alınarak ihale 

suretiyle aşağıda belirtilen tarihte satışa arz edilmiştir. 

Kırıkkale Hurda Müdürlüğü sahasına gelecek olan 180.000 Kg. Muhtelif N1, M1 Ömrünü 

Tamamlamış Araç hurdaları,  

İhaleye Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÖTA Geçici Depolama Lisansı veya Geçici 

Faaliyet Belgesi olan firmalar katılacaktır. (ÖTA Geçici Depolama Lisansı veya Geçici Faaliyet 

Belgesi ihale tarihinden itibaren geçerli olan firmalar ile Kırıkkale Hurda Müdürlüğümüze 

31.12.2013 tarihi ve daha sonraki tarihleri kapsayan lisansı olan firmalar katılacaktır. Ancak ihale 

tarihi itibariyle lisansı bulunup ta işin devamında (teslimat tamamlanmadan) lisansı biten firmalar 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslarını uzattıramadıkları takdirde kati teminatları irad 

kaydedilecek olup, kalan malzemenin kullanım hakkı İşletme Müdürlüğümüze ait olacaktır. 

Firmaya lisans bitim tarihine kadar teslim aldığı miktar kadar fatura kesilecektir.) firmalar bu 

lisanslarını teklif mektubuna ekleyeceklerdir.) 

 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 

22 KASIM 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 
 
Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge 

Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden 

temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır.  

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216 

ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126  9057/1-1 

—— • —— 
400 TON TUZ SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:          

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğü ihtiyacı için 400 ton tuz (sodyum klorür) kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın 

alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 

50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 5667) 

numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 

0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde 

belirtilmiştir. İhale tarihi 26.11.2013 Salı günü saat 14.00 olup; İsteklilerin belirtilen saat’e kadar 

kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 9028/1-1 
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OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıtlar teknik ve ticari şartname esaslarına göre 

iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır. 

 

Cinsi Ebadı Miktarı Alınacağı 
Son Teklif 

Verme Tarihi 

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz) 480 mm. 1.200.000 m² Teknik Şartname 26.11.2013 

Bobin Otokopi Kağıdı CFB (beyaz) 480 mm. 200.000 m² Teknik Şartname  

Bobin Otokopi Kağıdı CF(beyaz) 480 mm. 1.200.000 m² Teknik Şartname  

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını İşletmemiz Satın Alma Şefliğinde ücretsiz olarak 

inceleyebileceklerdir. Ayrıca ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiştir. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi 

Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 

Çayırova/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 

yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 

teklifler kabul edilmeyecektir. Bobin uzunluklarındaki farklılıklar dikkate alınarak her stok için 

bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 

dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

Duyurulur. 9144/1-1 
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3 KALEM ÇADIR İSKELETİ ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kuruluşumuz tarafından Yerleşim Sistemleri Üretim İşletmesi Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğü Üretim Müdürlüğü kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı 

belirtilen çadır iskeletleri kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

 

MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

63 m2 (7x9 mt) ST 37 İskelet ve Taşıma Paleti (Sıcak Daldırma Galvanizli) 30 Adet 

105 m2 (7x15 mt) ST 37 İskelet ve Taşıma Paleti (Sıcak Daldırma 

Galvanizli) 
20 Adet 

210 m2 (10x21 mt) ST 52 İskelet ve Taşıma Paleti (Sıcak Daldırma 

Galvanizli) 
2 Adet 

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 28 KASIM 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 29 KASIM 2013 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 9163/1-1 

————— 
SONUÇ KARŞILIĞI LABORATUAR HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezi/Hastanelerinin ihtiyacı olan tüm laboratuar tetkikleri sonuç 

bazında idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın 

alınacaktır. 

2 - Firmalar en az 375.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - Firmalar idari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmalar şartnamede istenen numuneleri en geç 28 KASIM 2013 saat 10:30’a kadar 

Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6.2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 29 KASIM 2013 günü saat 15:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 9164/1-1 



12 Kasım 2013 – Sayı : 28819 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

ARAÇ SATILACAKTIR 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Bingöl Et Kombinası Müdürlüğünden: 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün 104 no.lu İhale Yönetmeliği Hükümleri 

çerçevesinde Pazarlık ve/veya açık arttırma yöntemiyle aşağıda belirtilen araçlar satılacaktır. 

İhalenin yapılacağı yer : Bingöl Et Kombinası Müdürlüğü 

  Kaleönü Mahallesi Muş Yolu üzeri 7. Km. BİNGÖL 

İhale tarihi ve saati : 25.11.2013 – 14:00 

Son teklif verme tarih ve saati : 25.11.2013 – 14:00 

İhale dosya bedeli : 50,00,-TL 

Toplam muhammen bedeli :  

İrtibat Tlf.  : (0426) 232 70 08 

İrtibat faks  : (0426) 232 70 10 

 

Kısım 

No 
Plaka No Modeli Türü 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici Teminat 

Mik. (TL) 
Durumu 

1. Kısım 06 EAK 12 1991 OTOMOBİL 2.067,00 TL 200,67 TL Faal 

2. Kısım 06 ARA 32 1991 OTOMOBİL 1.533,00 TL 153,30 TL Faal 

3. Kısım 01 KF 871 1989 KAMYON 2.767,00 TL 276,70 TL Faal 

4. Kısım 12 AF 864 1991 KAMYONET 3.133,00 TL 313,30 TL Faal 

5. Kısım 12 AC 769 1987 KAMYON 3.400,00 TL 340,00 TL Faal 

 

1. İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir. Teklifler ihale komisyonu tarafından 

açıldıktan sonra, ihale; teklif sahiplerinin katılımıyla pazarlık ve/veya açık arttırma usulü ile 

sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. İhalede uygulanacak pazarlık ve açık arttırma görüşmelerine 

ilişkin esaslar, görüşmeler öncesinde veya sürecinde İhale Komisyonu tarafından isteklilere 

bildirilecektir. 

2. Firmalar satışa konu araçlara her bir kısım için ayrı ayrı teklif verebilecekleri gibi 

tamamı içinde teklif fiyatı verebileceklerdir. Kısmi teklif verilmesi halinde her bir kısım/kısımlara 

ait geçici teminat miktarı baz alınacaktır. 

3. İhaleye katılmak için ihale dosyasının alınması zorunludur. İhale Dosyası 50,00,-TL 

bedelle Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Bingöl Et Kombinası Müdürlüğü Malzeme İkmal 

Servisinden temin edilebilir. 

4. Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ve 

yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinde Kurum’un belirtilen adresine elden teslim 

edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Kurum’a intikal edecek teklifler ile posta, 

kargo vb. kuruluşlar ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Araçlar trafikten çekme belgelidir. 

6. Kurum 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp araçların satışını yapıp 

yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin 

yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar 

mahrumiyeti ve bunun gibi ne adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler. 

 9133/1-1 
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HEMEN KAZAN OYUN BİLETİ (6,10X10.20 CM) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartları dahilinde dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır. 

 

Malzemenin Grubu Miktar 
Neye Göre 

Alınacağı 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

Hemen Kazan Oyun Bileti 

(6,10x10.20 cm) 
250.000.000 adet Teknik Şartname 29.11.2013 

 

1- 

a. İHALE EVRAKI BEDELİLİDİR. EVRAK BEDELİ 140.-TL’dir. 

b. İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III Nolu 

Satın Alma Daire Başkanlığından incelenmek üzere bedelsiz temin edebilirler. 

c. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

d. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. ve 5. maddelerinde yazılı belgeler, şartname bedeline ait banka makbuzu veya 

kasa tahsil fişinin aslı ve bir örneği ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz 

III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 

araştırması yapılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 

teklifler değerlendirilmeyecektir. Teklif fiyatlarının değerlendirmesi, 250 milyon adet biletin 

tamamı üzerinden yapılacaktır. 

7 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para 

cinsinden verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir 

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. 

Duyurulur. 9160/1/1-1 
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INSTANT WIN LOTTERY TICKETS WILL BE PURCHASED 

BY THE STATE SUPPLY OFFICE 

GENERAL DIRECTORATE 

The commodities mentioned below shall be purchased from foreign market by taking 

open bids, in accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, and 

with additional conditions concerning the tender. 

 

COMMODITY QUANTITY (pcs.) 
BASIS OF 

PURCHASING 

BIDDING 

DEADLINE 

6,10 x 10,20 cm 

Hemen Kazan 

Instant Win 

Lottery Tickets 

250.000.000 Technical Specification 29.11.2013 

 

1. 

a)  THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE AND ITS PRICE IS 140.-TL 

b) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents 

from the 3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office in Ankara 

without any charge. 

c) However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of 

the tender document price mentioned above to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank 

accounts. 

d) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope 

by adding to the tender document. The original of the receipt will be returned to the bidder after 

opening all the bids. In case of canceling the bid completely or giving up the order, the price of 

tender document will be refunded to the bidders. 

2. The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. 

ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 

ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes 

are accepted, the documents specified in the 2nd and 5th articles of the commercial specification, 

the original and a copy of the bank or cashier receipt, the documents specified in the additional 

conditions and the inner envelope should all be put in the outer envelope. 

3. The bids should reach or be submitted to the 3rd Purchasing Department of our 

Headquarters Office until at 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time will 

not be taken into consideration, regardless of the delays due to postal processes. 

4. Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the last day of the bid to 

submit. The inner envelopes of the bidders, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, 

will also be opened. Bidders shall be inspected in terms of financial and technical sufficiency, if 

necessary. 

5. The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes 

are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender 

6. The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into 

consideration. The evaluation of the bids shall be made out of the whole quantity of 250 million 

tickets. 

7. Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months 

from the date of final submission in the same currency of their offers at a rate to be determined by 

themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. 

8. This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph 

(g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right to tender, not to tender, 

partially tender or award the tender to whichever bidder it may please regarding the above-

mentioned material to be purchased. 

9. The tender shall take place by receiving open bids, whereby bidders shall present their 

initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. 

To be announced to all candidates. 9160/2/1-1 
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ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT YAPTIRILMASI KARŞILIĞINDA TAŞINMAZ MAL 

TRAMPASI İŞİ YAPILACAKTIR 

Bolu Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Anahtar teslimi inşaat yaptırılması karşılığında taşınmaz mal trampası işi 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanununun 1. Maddesi gereğince 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Karamanlı Mah. 

Hastane Cad. No: 1 Merkez/BOLU 

b) Telefon ve faks numarası : 0-374-215 37 40 0-374-215 92 31 

c) Elektronik posta adresi  : kemalyildiz@ogm.gov.tr 

2 - İhale konusu trampa işinin  

a) Niteliği, türü, miktarı : Bolu İli, Merkez ilçesi, Sağlık Mahallesi Orman 

Lojmanları Sitesi sahasında, 1 adet 16.509m² inşaat 

alanlı idare binası, 4112m² inşaat alanlı 2 adet 4 kat 16 

daireden oluşan 32 dairelik Hizmetevi, Mevcutta 

bulunan sosyal Tesise eklenecek B+Z+1 kattan ibaret 

2320m² ek Sosyal Tesis Binasının İhale dökümanı 

kapsamında verilecek proje ve niteliklere uygun olarak 

anahtar teslimi usulüyle yaptırılması karşılığında;  

  Bolu İli Karacasu Beldesi Köyiçi Mevkii 1341 Ada-6 

Parsel, 1341 Ada-7 Parsel ve 1341 Ada-9Parsellerde 

kayıtlı, Yüzölçümü:53.036 m², Hisse Oranı: Tam, 

Sahibi: Orman Genel Müdürlüğü olan,  

  Taşınmaz Mallar’ın Trampa edilmesi. 

b) Taşınmaz mal tahmin edilen  

    satış bedeli  : 14.500.000,00 TL. (Yeni yapılacak İdare Binası+Ek 

Sosyal Tesis Binası+Yeni 32 Daireli Hizmetevleri 

+6.430,00 TL İlave Bedel) 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 15 

(Onbeş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmi Dört) Ay’dır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Bolu Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu 

Merkez/BOLU  

b) Tarihi ve saati : 18.12.2013 Çarşamba günü, 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi,  

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

a - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge.  

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

a - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi.  

b - Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.5. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname, 

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.7. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 

iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.13. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Karamanlı Mah. Hastane Cad. No: 1 

Merkez/BOLU adresinde görülebilir ve 2.500,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - İstekliler; içinde iç zarf ve diğer istenen belgelerin bulunduğu Dış zarftan oluşan 

tekliflerini ihale saatine kadar Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Karamanlı Mah. Hastane Cad. 

No:1 Merkez/BOLU adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığı’na verebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

8 - İstekliler tekliflerini, trampa edilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli 

karşılığı olarak İhale Dökümanında Uygulama Projeleri, Mahal Listeleri verilen Yeni İdare 

Binası+Ek Sosyal Tesis Binası+Yeni 32 Daireli Hizmetevleri İnşaatını taahhüt etmek ve 

6.430,00TL ilave bedeli artırmak sureti ile vereceklerdir. Bu ihalede en uygun bedel teklif edilen 

bedellerin en yükseği olup üzerine ihale edilen istekli ile trampa edilecek taşınmaz malın tahmin 

edilen satış bedeli üzerinden anahtar teslimi sözleşme düzenlenecektir.  

9 - İstekliler Taşınmaz Mal Tahmin Edilen Satış Bedelinin %3 ünden (435.000,00 TL.den) 

az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 9079/1-1 
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MUHTELİF DÖKÜM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/161570 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem muhtelif döküm malzeme, 

T.Resim ve T.Şartnamelere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 02/12/2013 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

02/12/2013 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9109/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGAT 

STEFAN BARBU (Romanya-Pasaport No: 08691205) 

17.08.2005 Tarihinde Türkiye'ye giriş yapan ve XX47528168 nolu Tır Karnesi 

muhteviyatı eşyanın beyan eksikliği/fazlalığı nedeniyle açılan kaçakçılık davasında Edirne 1. 

Asliye Ceza Mahkemesinin 09.04.2013 tarihinde kesinleşen 17.07.2013 tarihli, 2012/201 E, 

2012/598 Karar sayılı kararı doğrultusunda; B44NSA/B81CJC plakalı Tır aracında özet beyan 

eksikliği/fazlalığı nedeniyle 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235. Maddesi uyarınca 10.09.2013 

tarihli, 13CK220400464 sayılı 10.050,76-TL tutarında İdari Para Cezası Kararı düzenlenmiştir. 

Para Cezasının ödeme süresi 1 aydır. Ödeme süresi içerisinde taksitlendirme talep hakkı 

bulunmakta olup, peşin ödeme halinde 1/4 indirim uygulanacaktır. Karara karşı 15 gün içerisinde 

uzlaşma ve 4458 sayılı Kanunun 242. Maddesi uyarınca itiraz, itirazın reddi halinde ise 30 gün 

içerisinde yargı yoluna başvuru hakkı bulunmaktadır. İtiraz edilmemesi, itirazın reddine karşı 

yargı yoluna gidilmemesi, yargı tarafından idare lehine verilen kararın kesinleşmesi durumunda 

para cezası cebren tahsil edilecektir. 

Romanya vatandaşı muhatap STEFAN BARBU'nun adresinin meçhul olması, nedeniyle 

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 9118/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

15266 ada 1 parselde itirazların kabulüne ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9148/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/10/2013, 14/10/2013 ve 31/10/2013 tarihli 

Kararlarıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel 

kişilere lisans verilmiştir. 

 

Sıra 

No 
Ticaret Ünvanı Lisansın Türü Lisansın Süresi 

1 

Torunlar Doğalgaz İthalat Toptan 

Satış Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi 

Doğal Gaz Toptan Satış 

Lisansı 

10/10/2013 tarihinden 

itibaren 30 yıl 

2 
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi 

Sıkıştırılmış Doğal Gaz 

(CNG) Lisansı (satış) 

14/10/2013 tarihinden 

itibaren 30 yıl 

3 Hipot Enerji ve Madencilik A.Ş. 
İthalat (Spot LNG) 

Lisansı 

31/10/2013 tarihinden 

itibaren 30 yıl 

4 Vitol Enerji A.Ş. 
İthalat (Spot LNG) 

Lisansı 

31/10/2013 tarihinden 

itibaren 10 yıl 

5 
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi 

Sıkıştırılmış Doğal Gaz 

(CNG) Lisansı (satış) 

31/10/2013 tarihinden 

itibaren 30 yıl 

 9157/1/1-1 

————— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/10/2013, 10/10/2013, 14/10/2013 tarihli, 

22/10/2013 tarihli ve 31/10/2013 tarihli Kararıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir: 

 

Sıra 

No 
Ticaret Ünvanı Lisansın Türü Lisansın Süresi 

1 Ekotaş Makina Kimya Madeni Yağ 

Petrol ve Petrol Ürünleri Pazarlama 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

Madeni Yağ 

Lisansı 

03/10/2013 tarihinden 

itibaren 02/09/2014 

tarihine kadar geçerli 

2 Askar Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama 

Limited Şirketi 
Dağıtıcı Lisansı 

03/10/2013 tarihinden 

itibaren 15 yıl 

3 Neptün Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi 
Dağıtıcı Lisansı 

03/10/2013 tarihinden 

itibaren 15 yıl 

4 Hocaoğlu İnşaat Nakliyat Turizm 

Madencilik ve Petrol Ürünleri İthalat 

İhracat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Dağıtıcı Lisansı 
03/10/2013 tarihinden 

itibaren 15 yıl 

5 
Berkşim Petrol Ürünleri Nakliyat Cam 

Ürünleri ve Ticaret Limited Şirketi 

Madeni Yağ 

Lisansı 

10/10/2013 tarihinden 

itibaren 21/02/2014 

tarihine kadar geçerli 

6 Gökçen Havacılık Taşımacılık ve Petrol 

Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi 

İhrakiye 

Teslimi Lisansı 

14/10/2013 tarihinden 

itibaren 15 yıl 

7 Memoil Akaryakıt Taşımacılık İnşaat 

Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Dağıtıcı Lisansı 
14/10/2013 tarihinden 

itibaren 15 yıl 

8 Emir Trans Akaryakıt Dağıtım Sanayi 

ve Ticaret Anonim Şirketi 
Dağıtcı Lisansı 

22/10/2013 tarihinden 

itibaren 15 yıl 

9 Mensal Petrolcülük İç ve Dış Ticaret 

Anonim Şirketi 
Dağıtıcı Lisansı 

31/10/2013 tarihinden 

itibaren 15 yıl 

10 Bilgin Doğal Enerji ve Endüstriyel 

Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Madeni Yağ 

Lisansı 

31/10/2013 tarihinden 

itibaren 10.10.2018 

tarihine kadar geçerli 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

lisansı sona erdirilen tüzel kişiler 

Sıra 

No 
Ticaret Unvanı 

Lisans Tarihi ve 

Sicil Numarası 
Lisans Türü 

Sona Erdirme tarihi 

ve sayısı 

1 

MMS Kimya İmalat 

Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

14.01.2010  

MYĞ/2396-9/27080 

Madeni 

Yağ Lisansı 

10/10/2013 tarihli 

ve 4649/3 sayılı 

Kurul Kararı ile 

sona erdirilmiştir. 

 9157/2/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/10/2013, 22/10/2013 ve 31/10/2013 tarihli 

Kararlarıyla, Sıvılaştırılmış Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki 

tüzel kişilere lisans verilmiştir: 

 

Sıra No Ticaret Ünvanı Lisansın Türü Lisansın Süresi 

1 

Argaz LPG Dolum Tevzii İnşaat 

San. ve Tic. A.Ş. 

 

LPG Depolama 

Lisansı 

10/10/2013 tarihinden 

itibaren 15 yıl 

2 
Socar Turkey Petrol Enerji Dağıtım 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

LPG Dağıtıcı 

Lisansı 

22/10/2013 tarihinden 

itibaren 15 yıl 

3 

Hizmet Akaryakıt Gaz LPG ve 

Nakliyat Sanayi Ticaret Limited 

Şirketi 

LPG Dağıtıcı 

Lisansı 

31/10/2013 tarihinden 

itibaren 15 yıl 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları  Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler. 

 

Sıra 

No 

Ticaret 

Unvanı 

Lisans Tarihi ve Sicil 

Numarası 
Lisans Türü 

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul 

Kararı No 

1 

İpragaz 

Anonim 

Şirketi 

03.02.2006 

LPG-DPO/644-281/00109 

LPG 

Depolama 

Lisansı 

10/10/2013 tarihli ve 4650/3 

sayılı Kurul Kararı ile sona 

erdirilmiştir. 

 9157/3/1-1 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No : 4615-5 Karar Tarihi : 19/09/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/09/2013 tarihli toplantısında; AKEDAŞ için 

18/12/2012 tarihli ve 4187 sayılı Kurul kararının; 10/a maddesinde yer alan 2012 yılına ilişkin 

dağıtım sistemi gelir gereksiniminin aşağıdaki şekilde revize edilmesine, 

AKEDAŞ Dağıtım Sistemi Gelir Gereksinimi 

 TÜFE=182,40 2011 2012 2013 2014 2015 

Dağıtım Sistemi  

Gelir Gereksinimleri, TL 
89.706.346 105.730.509 116.880.016 115.613.108 108.161.737 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 14/03/2013 tarihli ve 4958 sayılı yazısı ile 

bildirilen İtfa Edilmemiş Yükümlenilen Tutara İlişkin Hesaplamalar Tablosu esas alınarak yapılan 

güncelleme neticesinde 2012 yılı için oluşan 1.431.873 TL fark tutarının, 2013 yılı sonunda 

yapılacak ve 2014 yılı tarifelerine yansıyacak 2012 yılı dağıtım sistem geliri düzeltmesi 

hesaplamalarında dikkate alınmasına, 

Karar verilmiştir. 9158/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/131276 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı / Sahil Güvenlik Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin   

Adı Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı İl/İlçe İstanbul/Sarıyer 

Adresi Büyükdere Caddesi Sarıyer/İSTANBUL Tel-Faks 
0 212 242 33 55 

0 212 242 90 78 

Posta 

Kodu 
34453 E-Mail ikmalmrk@sgk.tsk.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Eren Kardeşler Metal Hurdacılık 

Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 

  

Adresi 
2822 Sokak No:85/A 1. Sanayi 

Sitesi/İZMİR 
  

T.C. Kimlik No. -   

Vergi Kimlik/Mükellefiyet 

No. 
353 008 1143   

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil No. 85134   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden ( ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9214/1-1 
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TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/ 96893 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

TC. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/           

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Sivas/Merkez 

Adresi 
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No: 2 

Merkez / Sivas 
Tel-Faks 0346 2217000 - 0346 2231332 

Posta Kodu 58080 E-Mail 
4bolgetasinmazmallarmudurlugu@ 

tcdd.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Asil-Ter Eğitim Turizm Ticaret Ve 

Sanayi Anonim Şirketi 
Mustafa Erdabak 

Adresi 
Çarşıbaşı Mah. Afyon Sk. No: 2/A 

Sivas 
Yiğitler Mah. 9. Sok. No:6/9 Sivas 

T.C. Kimlik No. - 33943664558 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
860063923 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9165/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/171690 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Çorum İl Sağlık Müdürlüğü İl/İlçe Çorum-Merkez 

Adresi Gazi Cad. No: 66 Çorum Tel-Faks 0364 225 54 38-0380 223 10 21 

Posta Kodu 19000 E-Mail sube.yonetim@corumhsm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

F1 Gençler Otomotiv Petrol Ürünleri 

Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited 

Şirketi 

 

Adresi 
Mimar Sinan Mah. İnönü Cad. No: 213/1 

Merkez/Çorum 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Çorum V.D./384 026 4009  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
10287  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

(1) 

Bir 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9184/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Uşak Üniversitesi İl/İlçe Merkez 

Adresi Bir Eylül Yerleşkesi Tel-Faks 276 221 22 13 - 221 22 14 

Posta Kodu 64200 E-Mail imid@usak.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Kübra Dalelalmuş  

Adresi 
Cumhuriyet Mh. 6. Hakem Sk. No: 6 

Merkez/Uşak 
 

T.C. Kimlik No. 13393360996  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Herhangi bir odaya kayıtlı değildir.  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9183/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/17741 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
O.M.Ü. Rektörlüğü Yapı İşleri ve 

Teknik Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Atakum/Samsun 

Adresi Kurupelit Kampüsü Tel-Faks 0362 457 60 66/0362 457 60 39 

Posta Kodu 55139 E-Mail yapiis@omu.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Erol İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 
Fatma Erol 

Adresi 
Çiftlik Mah. Divitçioğlu Cad. No: 74/1 

İlkadım/Samsun 
 

T.C. Kimlik No.  56833496756 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3670126205  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
18805  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

4735/25-f maddesi gereğince 2 (iki) yıl 

süreyle tüm ihalelere katılmaktan 

yasaklama kararı. 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret 

veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9185/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/198033 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ADANA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ADANA/SEYHAN 

Adresi 

RESATBEY MAHALLESİ 

ORDU CADDESİ ADLİYE 

ARKASI 

Tel-Faks 3223525301-3223597885 

Posta Kodu 01330 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MEYSÜT MEYVE SÜT VE 

GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

- 

Adresi 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. 

CADDE NO:2 EREĞLİ/KONYA 
- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6200281433 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KONYA EREĞLİ TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 6290 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/64137 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KAYSERİ/KOCASİNAN 

Adresi OSMAN KAVUNCU CAD. Tel-Faks 352 330 29 18 – 352 320 93 93 

Posta Kodu 38060 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

YÜKSELEN YAPI TAAHHÜT 

İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ  

YELDA YÜKSELEN 

Adresi 

MUSTAFA KEMAL MAH.          

3005 CAD. NU.:3/B 

ATAŞEHİR/İSTANBUL 

MUSTAFA KEMAL MAH.          

3005 CAD. NU.:3/B 

ATAŞEHİR/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 48514092654 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9950519907  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 639335  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(..) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9192/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/40721 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

ERZURUM TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ERZURUM/YAKUTİYE 

Adresi 
GEZ MAHALLESİ 

HASTANELER CADDESİ 

Tel-Faks 4422335178-4422331389 

Posta Kodu 25100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ÖMER TOZOĞLU  

Adresi 
ÇAYKARA CAD. C BLOK 

NU.:56/6 ERZURUM 
 

T.C. Kimlik No. 38566278656  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8590152398  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ERZURUM TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 14176  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 
b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/122920 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı EGE ORDUSU KOMUTANLIĞI İl/İlçe İZMİR/NARLIDERE 

Adresi  Tel-Faks 2322383938-2322382279 

Posta Kodu  E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

AKKAŞLAR DAYANIKLI 

TÜKETİM MALLARI 

ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ 

ÜRÜNLER PAZARLAMA 

İLETİŞİM HİZMETLERİ İNŞAAT 

SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 
ÇANKIRI CAD. NU.:7 ULUS 

ALTINDAĞ/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0280449014  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 251145  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/57704 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
HAVA LOJİSTİK 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/ETİMESGUT 

Adresi  Tel-Faks 312 298 66 95 - 312 24910 62 

Posta Kodu 06790 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MEBAT YAPI MALZEMELERİ 

İNŞAAT TAAHHÜT VE DIŞ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 
AÇIKTAN SOK. NU.:5/A SİTELER 

ALTINDAĞ/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6130242520  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİC.OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 161099  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/120570 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
4’ÜNCÜ KOMANDO TUGAY 

KOMUTANLŞIĞI 
İl/İlçe TUNCELİ/TUNCELİ MERKEZ 

Adresi BAYRAKTEPE Tel-Faks 4282131802-4282131856 

Posta Kodu  E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

KARŞİTLER NAKLİYAT 

TAŞIMACILIK İNŞAAT GIDA 

TEKSTİL OTOMOTİV PETROL 

ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMTED 

ŞİRKETİ  

TURGUT TULU 

Adresi 
ÖZSAN SAN.SİT. 20. BLOK NU.:7 

MALATYA 

ÖZSAN SAN.SİT. 20. BLOK NU.:7 

MALATYA 

T.C. Kimlik No. - 30389111332 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5250219670  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
MALATYA TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 15242/MEKEZ  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (18) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/145732 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

20’NCİ ZIRHLI TUGAY 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe ŞANLIURFA 

Adresi - Tel-Faks 4143151265-4143143392 

Posta Kodu  E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı NADİDE ULUBEY  

Adresi P.K. 25 MALATYA/MERMEZ  

T.C. Kimlik No. 54793380436  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

8880306581  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

MALATYA BAKKALLAR VE 

BAYİLER ESNAF ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 44/49024  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 

(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/14099 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DİYARBAKIR TEDARİK 

BÖLGE BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe DİYARBAKIR/YENİŞEHİR 

Adresi 

KOOPERATİFLER ELAZIĞ 

CADDESİ 

Tel-Faks 4122238414-4122244943 

Posta Kodu 21100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
RAMAZAN ÇELİK 

- 

Adresi 
1. SANAYİ SİTESİ 8. BLOK NO:4 

DİYARBAKIR 

- 

T.C. Kimlik No. 26164607282 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

2390138012 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

DİYARBAKIR TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 25121 - 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9192/8/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/39845 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ERZURUM TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ERZURUM/YAKUTİYE 

Adresi 
GEZ MAHALLESİ 

HASTANELER CADDESİ 
Tel-Faks 4422335178-4422331389 

Posta Kodu 25100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
BESİME ERTUŞ 

- 

Adresi 

BULAK MAHALLESİ BULVAR 

CADDESİ GAP APARTMANI 

KAT 1 NO:3 HAKKARİ 

- 

T.C. Kimlik No. 24913858886 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3740262076 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

HAKKARİ TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 001608 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/39856 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
10’UNCU MOTORLU PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe BİTLİS/TATVAN 

Adresi CUMHURİYET CADDESİ 146 Tel-Faks 4348275608-4348273426 

Posta Kodu 13200 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

SEVİNÇ ELEKTRİK BOBİNAJ 

İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

İBRAHİM SEVİNÇ 

Adresi 

TUĞ MAHALLESİ LEVENT 

CADDESİ NURSOY-2 APT KAT:1 

NO:88 TATVAN/BİTLİS 

TUĞ MAHALLESİ LEVENT 

CADDESİ NURSOY-2 APT KAT:1 

NO:88 TATVAN/BİTLİS 

T.C. Kimlik No. - 23077464148 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7660643441 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

TATVAN TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 003293 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9192/10/1-1 



12 Kasım 2013 – Sayı : 28819 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/22849 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

6'NCI ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe BAKLIKESİR 

Adresi 
GÜMÜŞ ÇEŞME MAH. ESKİ 

KEPSUT CAD. NU.:1/1 

Tel-Faks 266 239 50 00 - 266 249 70 88 

Posta Kodu 10100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
HÜSEYİN ATEŞOĞLU 

 

Adresi 
ERCİYES İŞYERLERİ 201. CAD 

NU.:54/1 MACUNKÖY/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. 13990091934  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1010081528  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 291034  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 
b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/42202 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
11İ'NCİ ANA İKMAL MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/SİNCAN 

Adresi 
ŞEHİT ÜSTEĞİMEN HASAN 

SAHAN KIŞLASI YENİKENT 
Tel-Faks 312 277 34 55 - 312 277 55 68 

Posta Kodu 06930 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

EYMİR MÜHENDİSLİK 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 

ODTÜ TEKNOKENT GALYUM 

BLOK NU.:B-6 

ÇANKAYA/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3830148282  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 162249  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9192/12/1-1 



12 Kasım 2013 – Sayı : 28819 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/42202 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
11İ'NCİ ANA İKMAL MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/SİNCAN 

Adresi 
ŞEHİT ÜSTEĞİMEN HASAN 

SAHAN KIŞLASI YENİKENT 
Tel-Faks 312 277 34 55 - 312 277 55 68 

Posta Kodu 06930 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

PEGASUS ARTI GRUP 

SAVUNMA SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  

MURAT TANRIVERDİ 

Adresi 

BAYRAKTAR MAH. İKİZDERE 

SOK. NU.:25/4 

GAZİOSMANPAŞA 

ÇANKAYA/ANKARA 

BAYRAKTAR MAH. İKİZDERE 

SOK. NU.:25/4 GAZİOSMANPAŞA 

ÇANKAYA/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 46048502694 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7230409965  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 310149  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9192/13/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/52088 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
HAVA HARP OKULU 

KOMUTANLIĞI 
 İSTANBUL/BAKIRKÖY 

Adresi   2126632490-2126632837 

Posta Kodu 34149 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ERDOĞAN KAYA 

 

Adresi 

BÜYÜK POSTANE CAD. HEKİM 

ÇIKMAZ SOKAK 

MEYDANCIHAN KAT:3 NU.:22 

SİRKECİ/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. 19499465658  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5310116144  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 502355  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9192/14/1-1 



12 Kasım 2013 – Sayı : 28819 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/28518 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
BURSA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe BURSA/OSMANGAZİ 

Adresi 
DİKKALDIRIM MAH. 1'İNCİ 

DEĞİRMEN CAD. NU.:3 
Tel-Faks 0 224 232 21 50 - 0 224 233 06 43 

Posta Kodu 16090 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

UMUT ULU TURİZM 

TAŞIMACILIK TEKSTİL 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 
YILDIRIM MAH. BEYAZIT CAD. 

NU.:3/A YILDIRIM/BURSA 
 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8920195407  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
BURSA TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 53286  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9192/15/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/88150 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

2’NCİ HUDUT TUGAY 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe HAKKARİ/ÇUKURCA 

Adresi ÇUKURCA YOLU ÜZERİ Tel-Faks 4385000010-4385112265 

Posta Kodu  E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı EMİNE ERTUŞ  

Adresi 

DAĞGÖL MAH. PAĞAN CAD. 

HAKKARİ 

 

T.C. Kimlik No. 24805862410  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

HAKKARİ TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 001684  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9192/16/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/25022 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1’İNCİ HAVA İKMAL BAKIM 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ESKİŞEHİR/TEPEBAŞI 

Adresi 
GÜNDOĞDU MAH. ANKARA 

ASFALTI KARTAL KAVŞAĞI 
Tel-Faks 2222375940-2222375939 

Posta Kodu 26320 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

KRC OTOMASYON İLETİŞİM 

ELEKTRİK SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  

HAKAN SONER KIRAÇ 

Adresi 
HASAN POLATKAN CAD NU.:5/A 

ESKİŞEHİR 

HASAN POLATKAN CAD NU.:5/A 

ESKİŞEHİR 

T.C. Kimlik No. - 12506254870 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5890343307  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ESKİŞEHİR TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 17619  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9192/17/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/20438 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA-KEÇİÖREN 

Adresi ESKİ GARAJ YANI-ETLİK Tel-Faks 0 312 384 32 50-0 312 384 32 61 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

TREND TEKSTİL TURİZM 

SANAYİ VE DIŞ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 

HALASKARGAZİ CAD. 

TAVUKÇU FETHİ SOK. NU..38 

OSMANBEY/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8590528349  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİC.OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 662660  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 

2 AYRI 

SÖZLEŞ- 

MEDEN 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9192/18/1-1 
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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

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik,

Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği
— Bitlis Eren Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği
— İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ

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


