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YÖNETMELİKLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:
TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESPİT VE KONTROL
İŞLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/10/1987 tarihli ve 19618 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz
Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğin 17 nci maddesinin
(A) bendine aşağıdaki (c) alt bendi eklenmiştir.
“c) Kadastrosu veya tapulaması tamamlanmış çalışma alanlarında, orman kadastrosu/tahdidi
yapılmamış ormanlarda uygulama;
Kadastrosu/tapulaması tamamlanmış çalışma alanlarında, çalışma alanı sınırı içinde veya dışında henüz kadastrosu yapılmamış olan ormanların öncelikle idari sınırlar dikkate alınarak
hangi çalışma alanı sınırı içinde kaldıkları belirlenir.
Bu şekilde belirlenen ormanların, sınırı içinde kaldığı çalışma alanlarında, 3402 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesine göre, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtınca görevlendirilecek
en az bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi ile tarım müdürlüklerince görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisinin iştirak ettirildiği kadastro ekibi
tarafından kadastrosu yapılır.
Bu çalışmalarda görevli kadastro ekibine eleman iştirak ettirilmesi için kadastro müdürü
tarafından çalışmalara başlanılmadan en az yedi gün önce mahalli orman ve tarım kuruluşlarına
bildirim yapılır. Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtınca ve tarım müdürlüklerince görevlendirilecek elemanların bildirimden itibaren yedi gün içerisinde kadastro ekibine iştirak ettirilmesi zorunludur.
Ormanların sınırlandırma ve tespitine süresi içerisinde itiraz edilmesi halinde, itiraza
konu orman parsellerine ait kadastro tutanakları yedi günlük süre içerisinde kadastro komisyonuna intikal ettirilmek üzere kadastro müdürüne teslim edilir.
Ormanla ilgili yapılan itirazların incelenmesinde kadastro komisyonuna da itiraza konu
tespitlerde görev almayan Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtınca görevlendirilecek bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi ile tarım müdürlüklerince görevlendirilecek bir
ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi iştirak ettirilmesi zorunludur.
Aynı orman parseli için birden fazla itiraz bulunması halinde, kadastro komisyonu bu
itirazların tümünü birlikte inceler. İnceleme sırasında, ibraz edilen belgeler, varsa mahkeme
kararları, hava fotoğrafları ve orman haritaları, tapu ve vergi kayıtları gibi belgeler birlikte değerlendirilir. Değerlendirme sonucu hak iddiasına konu yer özel mülkiyete konu kültür arazisi
olmasına rağmen orman sınırı içine alındığı tespit edilirse, ormanın sınırı bu duruma uygun
hale getirilerek sınırlandırması düzeltilir ve yapılan inceleme ile sonuçları kadastro komisyon
tutanağında açıklanır.
Ormanla ilgili çalışmalara, muhtar ve bilirkişilerin katılmaması halinde, yokluklarında
re’sen devam edilir. Katılmama nedenleri ise kadastro tutanağının edinme sebebinde açıklanır.
Kadastro tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imza bölümlerine ise "çalışmalara katılmadı"
ibaresi yazılarak, imzaları alınmaz.

Sayfa : 22

RESMÎ GAZETE

15 Nisan 2014 – Sayı : 28973

Çalışma alanındaki ormanların, sınırlandırma ve tespitleri tamamlandığında, ekip görevlilerince çalışma alanında ölçülecek orman parseli kalmadığına ilişkin tutanak düzenlenir.
Orman parselleri bu tutanak tarihinden itibaren on gün içinde kısmen otuz günlük askı
ilanına alınır. Askı ilanı sırasında dava açılmaması halinde, kadastro tutanakları kesinleştirilerek, üç aylık süre içerisinde o çalışma alanına ait tapu kütüklerine tescil edilir.
Ormanın, daha önce kadastro/tapulama suretiyle gerçek veya tüzel kişiler adına sınırlandırma ve tespiti yapılmış taşınmazlara bitişik olması halinde, öncelikle bu parsellerin ölçü
değerlerine göre tersimat kontrolü yapılır. Kontrol sonucu ölçü veya tersimat hatası bulunduğu
tespit edilen kadastro/tapulama parsellerindeki bu hatalar, 3402 sayılı Kanunun 41 inci maddesi
veya 22 nci maddesinin (a) bendi ya da Ek 1 inci maddesine göre giderilir, 3402 sayılı Kanunun
22 nci maddesinin (a) bendi ya da Ek 1 inci maddesine göre yapılacak düzeltmeler, orman kadastrosu ile birlikte ancak ayrı şekilde askı ilanına alınır. Orman veya düzeltme yönüyle askı
ilanlarından birisine dava açılması durumunda diğer askı ilanındaki aynı yere de dava açılmış
sayılır. Kadastro Müdürlüğünce her iki yönüyle mahkemeye intikal ettirilir.
Kadastrosu/tapulaması yapılmış yerlerde yapılacak orman kadastrosu çalışmalarında
kadastro/tapulama tespitlerine aynen uyulduğunda ve ölçme yapmaya lüzum kalmadığı tespit
edildiğinde; kadastro/tapulama sınır ve ölçülerinin orman sınırı olarak aynen kabul edildiği
kadastro tutanağının edinme sebebinde ayrıntılı olarak açıklanır.
Ancak, orman alanlarında bu maddeye göre yapılacak sınırlandırma ve tespit çalışmaları
esnasında, kadastro/tapulama tespitlerine aynen uyulduğunda; hava fotoğrafları, 1/25.000 ölçekli harita ve amenajman planı ile kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre kadastro/tapulama
parsellerinin kısmen ya da tamamen orman sınırları içerisinde kaldığı nedeniyle, orman aleyhine bir durumun tespiti halinde, orman sınırları; hava fotoğrafları, 1/25.000 ölçekli harita ve
amenajman planı ile kesinleşmiş mahkeme kararları esas alınmak suretiyle belirlenir. Sınırları
belirlenen orman alanları ile daha önce kadastrosu/tapulaması kesinleşmiş gerçek veya tüzel
kişiler adına tescilli parseller arasında mükerrerlik bulunması durumunda, ormanın bu sınırlar
dışında kalan bölümü için kadastro tutanağı düzenlenir. Kısmen ya da tamamen orman sınırları
içerisinde kalan kadastro/tapulama parselleri için ise kadastro tutanağı düzenlenmez. Ancak,
kadastro tutanağının edinme sebebinde hangi parsellerin kısmen veya tamamen ormanın sınırları içerisinde kaldığı gerekçeleri ile birlikte açıklanarak tutanağın beyanlar hanesinde ve askı
ilan cetvelinin düşünceler sütununda belirtilir. Orman ile aralarında mükerrerlik bulunan kadastro/tapulama parsellerinin mükerrer kısımları orman için düzenlenen paftasında da gösterilir.
Orman parseli askı ilanı sonucu kesinleştirildiğinde, orman sınırı içerisinde kısmen ya
da tamamen kalan;
Üzerinde müstakil ve daimi ayni hak tesis edilmemiş olan Hazine adına tescilli parsellerin, belediye/il encümeni kararı aranmaksızın düzenlenecek tescil bildirimine göre orman
parseli ile tevhidi yapılır. Gerçek kişiler, Hazine dışındaki tüzel kişiler ve üzerinde müstakil
ve daimi hak tesis edilmiş Hazine adına kayıtlı taşınmazlar da ise, tapu kütüğünün beyanlar
hanesine “Bu taşınmazın tamamı/..... m2 lik kısmı, orman sınırı içinde kalmaktadır.” yönünde
belirtme yapılır.
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3402 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan kadastro veya tapulama çalışmaları
sırasında orman olduğu gerekçesiyle tespit harici bırakılan ve bu maddeye göre yapılacak orman kadastrosu çalışmaları sırasında ise orman sayılmadığı gerekçesiyle orman sınırları dışında
bırakılan yerlerin;
Daha önce 3402 sayılı Kanuna göre yapılan kadastro çalışmaları sırasında çalışma alanı
sınırı dışında bırakılan ormanların bu maddeye göre yapılacak orman kadastrosu sonucunda,
kesinleşen ormanlar ile idari sınır arasında kalan yerlerin;
Kadastro/tapulama parsellerindeki fenni hataların düzeltilmesi sonucu, kadastro/tapulama parselleri ile bu maddeye göre yapılacak orman kadastrosu sonucunda kesinleşen orman
sınırı arasında kalan yerlerin;
Orman kadastrosunun askı ilan süresinin bitiminden sonra 3402 sayılı Kanunun Geçici
8 inci maddesi kapsamında kadastroları yapılır.
3402 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesi kapsamında yapılacak çalışmalar sırasında;
ormanların kadastrosu kesinleşmekle, sınırları sabit hale geldiğinden, bu sınırlara bitişik gerçek
ve tüzel kişilere ait taşınmazlara uygulanacak tapu kayıtları ile 3402 sayılı Kanunun 14 üncü
maddesinde sayılan belgelerin kapsamları belirlenirken, taşınmaz orman sınırına kadar tasarruf
ediliyorsa ve bu sınırda başkaca zilyetlikle iktisabı mümkün olmayan yerler de yoksa kaydın
miktarına değil, zeminde fiilen kullanılan sınırlara itibar edilir.
Askı ilan süresi içinde ormanın sınırlandırma ve tespitine dava açılması durumunda,
ormanın davaya konu edilen sınırları kesinleşmeyeceğinden, bu sınırlara bitişik gerçek veya
tüzel kişilere ait taşınmazların tespiti sırasında dava devam ediyorsa, ormanla müşterek sınırları
davalı bırakılır ve tutanakları düzenlendikten sonra açıklayıcı bir yazı ile kadastro mahkemesine
intikal ettirilir.
Bu maddeye göre yapılacak çalışmaların fenni işlerinin bir kısmı veya tamamı 3402
sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin son fıkrası kapsamında ihale yolu ile yaptırılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı
olduğu Bakan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/10/1987
19618
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

12345-

4/11/1990
11/8/1997
26/9/2005
21/8/2009
26/9/2012

20685
23077
25948
27326
28423

Sayfa : 24

RESMÎ GAZETE

15 Nisan 2014 – Sayı : 28973

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI
YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, kariyer, liyakat ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde, taşra
teşkilatı yöneticilerinin hizmet bölgelerine göre atama ve yer değiştirme usul ve esaslarını belirlemeyi amaçlamaktadır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve müdür yardımcısı
kadrolarında görev yapan yöneticilerin atama ve yer değiştirme usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Asgari çalışma süresi: 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri için asaleten aynı yönetici unvanında iki yıl, diğer hizmet bölgelerinde aynı yönetici unvanında üç yıllık çalışma süresini,
b) Azami çalışma süresi: Aynı hizmet bölgesinde asaleten aynı unvanda il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü olarak görev yapılabilecek beş yıllık, müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yapılabilecek yedi yıllık süreyi,
c) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,
ç) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
d) Genel Yönetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,
e) Hizmet bölgesi: Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde gösterilen
illerin gruplarını,
f) Kuruluş: 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli kuruluşları,
g) Yönetici: Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan il müdür yardımcısı, şube müdürü,
ilçe müdürü, müdür ve müdür yardımcısını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Usulleri
İlk atama
MADDE 5 – (1) Taşra teşkilatındaki her bir yönetici unvanına ilk atama herhangi bir
hizmet bölgesi iline yapılabilir. Hizmet bölgesindeki asgari ve azami çalışma sürelerini tamamlayan yöneticilerin yer değiştirme işlemleri 10 uncu maddedeki hükümler çerçevesinde yapılır.
Başka bir yönetici unvanına atanma
MADDE 6 – (1) Yönetici unvanlarından herhangi birinde en az bir yıl çalışmış olanlar,
diğer yönetici unvanlarına atanabilirler.
İl müdür yardımcılığına atama
MADDE 7 – (1) İl müdür yardımcısı kadrolarına atamada;
a) Sadece bir il müdür yardımcısı kadrosu olan illerde bu kadroya veteriner, ziraat ve
su ürünleri fakülteleri ile fakültelerin gıda mühendisliği veya balıkçılık teknolojisi mühendisliği
bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar arasından,
b) İki il müdür yardımcısı kadrosu olan illerde; il müdür yardımcısı kadrolarından birine
veteriner fakültesi mezunları, diğerine ise ziraat ve su ürünleri fakülteleri ile fakültelerin gıda
mühendisliği veya balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun
olanlar arasından,
c) Üç ve daha fazla il müdür yardımcısı kadrosu olan illerde bu kadrolardan en az birine
veteriner fakültesi mezunları, en az birine de ziraat ve su ürünleri fakülteleri ile fakültelerin
gıda mühendisliği veya balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar arasından atama yapılması esas olmak üzere, kalan diğer yardımcı veya yardımcılar
için dört yıllık fakülte ve bölümlerin mezunları arasından,
atama yapılabilir.
İlçe müdürlüğüne atama
MADDE 8 – (1) Taşra teşkilatında ilçe müdürü kadrolarına; veteriner, ziraat, su ürünleri
fakülteleri, fakültelerin gıda mühendisliği veya balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümlerinin
mezunları arasından atama yapılır.
Müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına atama
MADDE 9 – (1) Araştırma enstitüsü ve istasyonların müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına, en az yüksek lisans yapmış olanlar arasından atama yapılır. Ancak, ataması yapılacak
yöneticinin lisans ya da yüksek lisansını atama yapılacak kuruluşun çalışma konu ve disiplinlerinde yapmış olması şartı aranır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen kuruluşlar dışındaki kuruluşların müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına; öncelikle atama yapılacak kuruluşun görev ve çalışma konuları ve disiplinlerinden olmak kaydıyla kuruluşun bağlı olduğu Bakanlık merkez teşkilatı hizmet biriminin
görüşü alınarak en az lisans mezunu olanlar arasından atama yapılabilir.
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Yöneticilerin yer değiştirme usulleri
MADDE 10 – (1) Bakanlık taşra teşkilatı yöneticilerinin aynı unvanda 5 ve 6 ncı hizmet
bölgelerinde asgari çalışma süresi en az iki yıl, diğer hizmet bölgelerindeyse aynı unvanda en
az üç yıldır. Bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma süresi ise en çok beş
yıl, kuruluşlarda en çok yedi yıldır.
(2) 31 Aralık itibariyle görev yaptıkları hizmet bölgesindeki asgari çalışma süresini tamamlayarak yer değiştirme talebinde bulunanların atamaları, hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak, haziran-eylül döneminde yapılabilir.
(3) 31 Aralık itibariyle bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma
süresini tamamlayan yöneticiler, takip eden haziran-eylül döneminde re’sen yer değişikliğine
tabi tutulurlar.
(4) Bir, iki ve üçüncü fıkra hükümlerine göre yapılacak yer değiştirmelerde yöneticiler,
daha önce aynı yönetici unvanıyla görev yapmadıkları ya da asgari çalışma süresini tamamlamadıkları 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 inci hizmet bölgesi illerine sırasıyla atanırlar.
(5) Bu maddede belirtilen şartlar kapsamında atanmaları gereken hizmet bölgesinde
münhal kadro bulunmayanlar sırasıyla üst hizmet bölgelerine atanabilirler. Ancak, bu şekilde
atananlar, atandıkları üst hizmet bölgesindeki azami çalışma sürelerini tamamlamaları ya da
söz konusu hizmet bölgesinin asgari çalışma süresi kadar çalıştıktan sonra yer değiştirme müracaatında bulunmaları halinde, daha evvel kadro doluluğu nedeniyle atanamadıkları hizmet
bölgesine öncelikli olarak atanırlar.
(6) Yöneticilerin atandıkları ilde aynı unvanda en az bir yıl çalışmaları kaydıyla hizmet
bölgelerindeki asgari veya azami çalışma sürelerini aynı hizmet bölgesindeki farklı illerde tamamlamaları mümkündür.
(7) 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki azami çalışma sürelerini tamamladıkları halde
kendi istekleriyle yine 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birinde görev yapmak isteyenler,
görev yaptıkları il dışındaki diğer 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birine aynı unvanla atanabilirler. Bu suretle atananlar atandıkları illerde de asgari ve azami çalışma sürelerine tabidirler.
(8) Bu madde hükümlerine göre re’sen yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilen yöneticilerden atandıkları yerde göreve başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.
Eş durumuna dayalı atama talepleri
MADDE 11 – (1) Yöneticilerin, münhal kadrosu bulunan yerler için eş durumuna dayalı
yer değişikliği müracaatları, aşağıdaki usullere göre değerlendirilir:
a) Bakanlıkta yönetici olmayan eş, yönetici olan eşe bağlı olarak atanabilir.
b) Eşlerin her ikisinin de Bakanlıkta yönetici olması durumunda yer değiştirme talepleri,
daha önce görev yaptıkları hizmet bölgelerindeki hizmet süreleri dikkate alınarak, 10 uncu
madde çerçevesinde birlikte değerlendirilir. Ast durumunda olan yöneticinin görev yeri üst
durumda olana bağlı olarak değiştirilir.
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c) Bakanlık personeli olan yöneticinin, denk ya da üst görev ve unvanda bulunan ve
Bakanlık personeli olmayan yönetici eşin bulunduğu yere atanma talebi, kurumlar arası mutabakat sağlanması halinde değerlendirilebilir.
(2) Bu madde çerçevesinde atanan yöneticilerden, bulundukları ilde aynı unvanda azami
çalışma sürelerini 31 Aralık tarihi itibariyle tamamlayıp haziran-eylül döneminde yer değiştirmeye tabi oldukları halde eş durumu mazeretlerinin devamı nedeniyle bulundukları ilde kalmak
isteyenlerin bu talepleri, görevlerinden feragat ederek yöneticilik dışında durumlarına uygun
diğer kadrolara ya da öğrenimle ihraz ettikleri kadrolara atanmayı talep etmeleri halinde dikkate
alınır. Aksi taktirde 10 uncu maddede belirtilen hükümler çerçevesinde re’sen yönetici olarak
yer değişikliği suretiyle atamaya tabi tutulurlar.
(3) Yöneticiler, yönetici olmayan eşin olduğu yere eş durumu mazereti nedeni ile ancak,
görevlerinden feragat edip durumlarına uygun kadrolara atanma talebinde bulunmaları halinde
atanabilirler.
Sağlık mazeretine dayalı atanma talepleri
MADDE 12 – (1) Yöneticiler, kendileri, eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları
aile fertlerinin sağlık mazeretlerini gerekçe göstererek münhal kadro bulunan ve tedavinin yapılabileceği illere yer değişikliği talebinde bulunabilirler.
(2) Bu madde çerçevesinde atanmış olanlardan atandıkları yerde azami çalışma sürelerini tamamlamadıkları halde mazeretleri sona erenler, mazeretlerinin bitimini takip eden haziran-eylül döneminde 10 uncu maddedeki usullere göre yer değişikliği talebinde bulunabilirler.
(3) Bu madde çerçevesinde atanmış olanlardan atandıkları yerde aynı unvanda azami
çalışma sürelerini 31 Aralık tarihi itibariyle tamamlayıp haziran-eylül döneminde yer değiştirmeye tabi oldukları halde sağlık durumu mazeretlerinin devamı nedeniyle bulundukları ilde
kalmak isteyenlerin bu talepleri, görevlerinden feragat ederek yöneticilik dışında durumlarına
uygun diğer kadrolara ya da öğrenimle ihraz ettikleri kadrolara atanmayı talep etmeleri halinde
dikkate alınır. Aksi taktirde mazeretlerinin karşılanabilmesi hususu da gözetilerek 10 uncu
maddede belirtilen hükümler çerçevesinde yönetici olarak yer değişikliği suretiyle atamaya
tabi tutulurlar.
(4) Bu madde çerçevesinde atama yapılabilmesi için görevin yapıldığı yerde tedavinin
mümkün bulunmadığının devlet ve/veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporlarıyla belgelenmesi zorunludur.
Can güvenliği sebebiyle yer değişikliği
MADDE 13 – (1) Bulundukları görev yerinde kendilerinin, eş ve hanelerine kayıtlı çocuklarının can güvenliklerinin bulunmadığı, adli ya da mülki makamlarca bildirilenler, bulunulan hizmet bölgesindeki asgari çalışma süresinin tamamlanmasının sağlanması kaydıyla yer
değiştirme dönemi beklenmeksizin aynı hizmet bölgesi içinde başka bir yere ya da 10 uncu
maddedeki sıraya göre diğer hizmet bölgelerine atanabilirler.
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Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değişikliği
MADDE 14 – (1) Haklarında sonuçlanan adli ya da idari bir soruşturma neticesinde
hizmetin gereği olarak bulundukları görev yerlerinde kalmalarında sakınca görülenler, bu Yönetmelikte belirtilen atama dönemleri beklenmeksizin aynı veya daha alt hizmet bölgelerindeki
başka illere atanmak suretiyle yer değişikliğine tabi tutulurlar.
Yöneticinin atanamayacağı yerler
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapanların; kendisinin veya
eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere, nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az
15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek
maddi ilişkilerinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il
ve bu il'e bağlı diğer ilçelere atanamazlar.
(2) Son genel nüfus sayımına göre; Genel Yönetmelik eki (1) sayılı cetvelde 4, 5 ve 6 ncı
bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’i
aşan yerlere, diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere, yapılacak atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
Bölge hizmetinden sayılacak veya sayılmayacak süreler
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapanların bölge hizmetinden sayılacak veya sayılmayacak süreler Genel Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanır.
Kazanılmış haklar
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca
ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen görev yapmakta olan Bakanlık taşra teşkilatı yöneticilerinden, bulundukları hizmet bölgesinde aynı yönetici unvanında azami çalışma süresini tamamlayanlar, sırasıyla daha önce yönetici olarak görev yapmadıkları ya da asgari çalışma sürelerini tamamlamadıkları 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 inci hizmet bölgesi illerinden birine bu Yönetmeliğin
yayımını takip eden altı ay içinde atanırlar. Bu çerçevede atanacak olanlardan halen görev yaptıkları 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki azami çalışma sürelerini tamamladıkları halde kendi
istekleriyle yine 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birinde görev yapmak isteyenler, bir defaya
mahsus olmak üzere görev yaptıkları il dışındaki diğer 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birine aynı unvanla atanabilirler. Bu suretle atananlar atandıkları illerde de asgari ve azami çalışma süresine tabidirler.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
yürütür.
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/5/2012 tarihli ve 28307 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun
görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve Teftiş Kurulu Büro
Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları, Kurulda istihdam edilecek müfettiş yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları ile müfettişliğe yükselmeleri ve Teftiş Kurulu ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (a) bendi
eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“a) Bakan: DSİ Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanı,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı
yapılır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Sınavın tarihi, yapılacağı yer, sınav konuları, aranacak nitelikler,
gerekli belgeler, başvuru yeri, şekli ve süresi, sınav sonucunda alınacak müfettiş yardımcısı
sayı, sınıf, unvan ve derecesi, KPSS taban puanı, giriş sınav notlarının değerlendirme yöntemi
ve sınavla ilgili diğer hususlar başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de,
Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Genel Müdürlük internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:
a) Giriş sınavının, birden fazla sayıda yabancı dilden yapılacağının ilan edilmesi durumunda, hangi yabancı dilden sınava katılmak istediğini ve iletişim bilgilerini içeren dilekçe,
b) Özgeçmiş,
c) T.C. kimlik numarası beyanı,
ç) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmasına engel bir durumunun olmadığına
ilişkin yazılı beyanı,
f) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı sureti,
g) 4 adet renkli vesikalık fotoğraf,
ğ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı ya da fotokopisi.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 43 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin liste, uygun yerlere asılmak ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinden yayınlanmak suretiyle ilan edilir. Yazılı sınavda başarı gösterenlere gönderilecek yazılı bildirimde, sözlü sınavın yeri, günü ve saati belirtilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Giriş sınavının yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde adaylar yazılı sınavı
kazanma sırasına göre sözlü sınava alınırlar. Giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde yapılması halinde ise ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday Kamu Personel Seçme Sınavı
(KPSS) sonucundaki başarı sıralamasına göre sınava alınır. Son sıradaki adayla eşit puana sahip
adaylar da sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, gün ve saatte başlar.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Başarı sırası, yazılı sınav yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamaları, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınav notu alınarak en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak oluşturulur.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 51 – (1) Müfettiş yardımcısı olarak üç yıl çalışanlar, yeterlik yazılı sınavından en az iki ay önce bildirilmek suretiyle, yeterlik sınavına çağrılırlar.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “70’ten”
ibaresi “65’ten” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “70’ten”
ibaresi “65’ten” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin başlığı “Sınava girmeyenlerle
başarı gösteremeyenler hakkında yapılacak işlem” şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Müfettişlere, yapacakları iş için gerekli olan malzemeler ile çalışılacak yer, Başkanlıkça sağlanır.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle;
DSİ Genel Müdürlüğünde Bölge Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst görevlerde en az iki yıl
süreyle görev yapmış olmak ve aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından birisi ile cezalandırılmamış bulunmak şartıyla; Başkanlıkça düzenlenecek iki ay süreli
eğitime tabi tutularak eğitim sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olanlar, Genel Müdürün
teklifi üzerine, Bakan Onayı ile Müfettiş unvanıyla Teftiş Kuruluna atanabilirler.”
MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/5/2012

28307
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ilaçların güvenli bir şekilde kullanımlarının
sağlanması amacıyla advers reaksiyonların ve yarar/risk dengelerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve ilaçların yol açabileceği zararın en az düzeye indirilebilmesi
için gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye’de ruhsatlı ve ruhsat müracaatı olan ilaçların
güvenliliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen izleme, araştırma, kayıt, arşivleme ve değerlendirme faaliyetlerini ve bu faaliyetleri gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa,
7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin (k)
bendine ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak,
b) Avrupa Birliğinin ilaçlarla ilgili mevzuatının 2010/84/EC sayılı direktifine paralel
olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Advers reaksiyon/şüpheli advers reaksiyon: Bir ilaca karşı gelişen zararlı ve amaçlanmayan cevabı,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Beklenmeyen advers reaksiyon: İlaca ait kısa ürün bilgileri ile nitelik, şiddet veya
sonlanım açısından uyumlu olmayan advers reaksiyonu,
ç) Bireysel olgu güvenlilik raporu: Advers ilaç reaksiyon raporunu,
d) Ciddi advers reaksiyon: Ölüme, hayati tehlikeye, hastaneye yatmaya veya hastanede
kalma süresinin uzamasına, kalıcı veya belirgin sakatlığa veya iş göremezliğe, doğumsal anomaliye veya doğumsal bir kusura neden olan advers reaksiyonu,
e) Farmakovijilans: Advers reaksiyonların ve ilaçla ilgili diğer sorunların tespit edilmesi, değerlendirilmesi, anlaşılması ve önlenmesine yönelik yürütülen faaliyetler ve bilimsel
çalışmaları,
f) Farmakovijilans il sorumlusu: Görev yaptığı ildeki farmakovijilans irtibat noktalarının koordinasyonundan, eğitiminden, yürüttükleri çalışmaların kontrolünden sorumlu olan ve
çalışmalarını Türkiye Halk Sağlığı Kurumu il halk sağlığı müdür yardımcısı, Kamu Hastaneleri
Kurumu Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı ile koordineli olarak yürüten Bakanlık il
sağlık müdür yardımcısını,
g) Farmakovijilans irtibat noktası: Görev yaptığı sağlık kuruluşunda advers reaksiyonların bildirilmesini teşvik etmekten, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmaktan, kendisine
ulaşan advers reaksiyon bildirimlerini TÜFAM’a iletmekten sorumlu hekim, eczacı, bunların
bulunmadığı yerlerde diş hekimini,
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ğ) Farmakovijilans sistemi: Ruhsat sahipleri ve başvuru sahipleri, Kurum ve diğer kuruluşlar tarafından bu Yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için
kullanılan ve ilaçların güvenliliğini izleyerek yarar/risk dengesinde olabilecek tüm değişiklikleri
tespit etmek üzere tasarlanmış olan sistemi,
h) Farmakovijilans sistemi ana dosyası: Bir veya birden fazla ilaca ilişkin olarak ruhsat
sahibi tarafından kullanılan farmakovijilans sisteminin detaylı tanımını içeren dosyayı,
ı) Farmakovijilans yetkilisi: Ruhsat sahibinin veya sözleşmeli farmakovijilans hizmet
kuruluşunun bu Yönetmeliğin gereklerini yerine getirmek üzere ulusal düzeyde istihdam ettiği
hekim veya eczacıyı,
i) İlaç: İnsanlarda bir hastalığı teşhis etme, tedavi etme ya da önleme özelliğine sahip
olduğu belirtilerek sunulan ya da farmakolojik, immünolojik ya da metabolik bir etki yoluyla
bir fizyolojik fonksiyonu eski haline döndürmek, düzeltmek, değiştirmek amacıyla insanlarda
kullanılan madde veya maddeler kombinasyonunu,
j) İlaç suistimali: Zararlı fiziksel veya psikolojik etkilerin eşlik ettiği, sürekli veya aralıklı olarak kasıtlı aşırı ilaç kullanımını,
k) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
l) MedDRA: Uluslararası Uyum Konferansı tarafından oluşturulan düzenleyici faaliyetler için tıp sözlüğünü,
m) Periyodik yarar/risk değerlendirme raporu: Ruhsat sahibinin, ruhsat sonrası dönemde
tanımlanan zamanlarda belli bir formatta hazırladığı ve ilacın yarar/risk dengesine ilişkin değerlendirmeyi içeren raporu,
n) Risk: Hasta sağlığı veya halk sağlığı yönünden ilacın kalitesi, güvenliliği ya da etkililiği ile ilgili ve ayrıca çevre açısından arzu edilmeyen her türlü riski,
o) Risk yönetim planı: Risk yönetim sisteminin ayrıntılı açıklamasını,
ö) Risk yönetim sistemi: Bir ilaçla ilgili riskleri tespit etmek, tanımlamak, önlemek ya
da en aza indirmek için tasarlanmış ve bu müdahalelerin etkinliğine dair bir değerlendirmeyi
de içine alan bir dizi farmakovijilans faaliyeti ve müdahalesini,
p) Ruhsatlandırma sonrası güvenlilik çalışması: Ruhsatlı bir ilacın güvenliliğini tehdit
edebilecek risklerini tespit ederek, tanımlayarak ve risklerin boyutunu belirleyerek ilacın güvenlilik profilini teyit etmek ya da risk yönetim tedbirlerinin etkinliğini ölçmek amacıyla yürütülen çalışmaları,
r) Sağlık mesleği mensubu: Şüpheli advers reaksiyonların bildirilmesi bağlamında; hekim, eczacı, diş hekimi, hemşire ve ebeleri,
s) Sinyal: Gözlemler ve deneyler de dahil olmak üzere bir veya birden fazla kaynaktan
alınan, bir müdahale ile bir veya birden fazla olay arasında olumlu ya da olumsuz olası yeni
bir nedensellik ilişkisi bulunduğunu ya da bilinen bir nedensellik ilişkisinin yeni bir boyut kazandığını düşündüren ve doğrulayıcı işlem gerektiren bilgileri,
ş) Sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşu: Ruhsat sahibinin farmakovijilansla ilgili
görevlerinin tümünü veya bir kısmını yazılı olarak belirlemek kaydı ile devrettiği, en az bir kişiyi farmakovijilans yetkilisi ve bir kişiyi de onun vekili olarak tam zamanlı istihdam eden,
ilgili kılavuzda belirtilen şartları haiz ve Kurumca denetlenerek onaylanmış kuruluşu,
t) Spontan bildirim: Bir sağlık mesleği mensubu ya da tüketici tarafından Kuruma ya
da ruhsat sahibine özellikle talep edilmeden iletilen, bir veya birden fazla ilaç verilen bir hastada
oluşan bir veya birden fazla advers reaksiyonun tarif edildiği ve bir çalışmadan ya da organize
veri toplama programından kaynaklanmayan bilgileri,
u) TÜFAM: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde kurulmuş olan Türkiye
Farmakovijilans Merkezini,
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ü) TÜFAM bildirim formu: Tek bir hastada belli bir zaman noktasında belli bir ilaca
karşı gelişen bir veya birden fazla şüpheli advers reaksiyonu bildirirken kullanılan formu,
v) Tüketici: Şüpheli advers reaksiyonların bildirilmesi bağlamında; hasta ya da bir hastanın avukatı, arkadaşı ya da akrabası/ebeveyni/çocuğu gibi sağlık mesleği mensubu olmayan
kişileri,
y) Yarar/risk dengesi: Bir ilacın tedavi edici etkilerinin, ilacın hastaların sağlığı ya da
halk sağlığı açısından oluşturduğu tüm kalite, güvenlilik ve etkililik riskleri ile birlikte değerlendirilmesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tarafların Sorumlulukları
Ruhsat sahibinin sorumlulukları
MADDE 5 – (1) İlaçlarının güvenliliğini garanti eder. Bu kapsamda, ilaçlarının güvenliliğini sürekli olarak izlemekten, ilacın ruhsatlı olduğu diğer ülkelerin yetkili otoriteleri tarafından getirilen yasaklama ve kısıtlamalar da dahil olmak üzere ilacın yarar/risk değerlendirmesini etkileyebilecek herhangi bir değişiklik konusunda Kurumu bilgilendirmekten ve ilaç
bilgilerinin mevcut bilimsel veriler ışığında güncel tutulmasından sorumludur. Bu sorumluluk,
ilacın kullanımının ruhsata dâhil olup olmadığından bağımsız olarak tüm popülasyon ve endikasyonlar için elde edilen pozitif ve negatif bulguları da kapsar.
(2) Farmakovijilans faaliyetlerini yerine getirmek üzere bir farmakovijilans sistemi kurar; bu sistem vasıtasıyla elde edeceği bilgileri değerlendirmek suretiyle riski en aza indirmek
ve önlemek için gereken tedbirleri alır.
(3) İlaçlarıyla ilgili olarak meydana gelen advers reaksiyonların sınıflandırılmasında
MedDRA terminolojisi kullanır.
(4) Farmakovijilans sisteminde düzenli olarak yoklama yapar. Yoklama sonucunda elde
edilen temel bulguları farmakovijilans sistem ana dosyasına not olarak ekler. Bu yoklamadan
elde edilen bulgular ışığında uygun bir düzeltici eylem planının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Düzeltici eylem planı tam olarak uygulandıktan sonra bu notu kaldırabilir.
(5) Farmakovijilans sisteminin bir parçası olarak aşağıdaki hususları yerine getirir:
a) En az bir kişiyi farmakovijilans yetkilisi olarak sürekli ve kesintisiz istihdam eder,
farmakovijilans yetkilisinin görevinin başında bulunamadığı zamanlarda aynı nitelikleri taşıyan
vekilinin farmakovijilans yetkilisinin görevlerini yerine getirmesini sağlar. Farmakovijilans
yetkilisi ve vekili bu görevlerini sürdürürken pazarlama ve satış bölümlerinde görev ve sorumluluk alamaz.
b) Ana ortaklık çatısı altında faaliyet gösteren farklı ruhsat sahiplerinin ortak bir farmakovijilans sistemi yürütmeleri halinde ortak bir farmakovijilans yetkilisi ve vekili atanabilir.
Ancak, bu kişi ya da kişiler farmakovijilans yetkilisi olmanın dışında başka bir görev yürütemezler.
c) Farmakovijilans yetkilisi ve vekili olarak görevlendirdiği kişilerin isimlerini, mesleki
özgeçmişlerini ve 24 saat geçerli iletişim bilgilerini atama tarihinden itibaren en geç yedi gün
içinde Kuruma bildirir.
ç) Farmakovijilans yetkilisinin veya vekilinin değişmesi durumunda, bunların yerine
en geç üç ay içerisinde atama yaptıktan sonra bu fıkranın (c) bendinde belirtildiği şekilde Kuruma bildirir.
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d) Farmakovijilans yetkilisi ve vekili olarak görevlendirdiği kişilerin farmakovijilans
konusunda Kurum tarafından düzenlenecek temel eğitim programına katılımını temin eder.
Edinilen bilgilerin güncel kalmasını sağlamak üzere farmakovijilans konusundaki diğer eğitimlere katılımını destekler.
e) Farmakovijilans sistemi ana dosyasını hazırlar, saklar ve talep edilmesi halinde Kuruma sunar.
f) Risk yönetim sistemini, ilaca ait tanımlanmış ve potansiyel risklerle, ayrıca ruhsatlandırma sonrası güvenlilik verilerinin gerektirdikleriyle orantılı olarak hazırlar ve gerektiğinde
günceller; yeni riskler olup olmadığını, risklerin değişip değişmediğini veya ilacın yarar/risk
dengesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını tespit etmek üzere farmakovijilans verilerini
izler ve değişiklik meydana geldiğinde Kurumu bilgilendirir.
g) Risk yönetim planı kapsamında alınan tedbirlerin sonuçlarını izler.
ğ) Personelin farmakovijilans konusunda eğitimini sağlar ve eğitim kayıtlarını tutar.
(6) Farmakovijilans ile ilgili görevlerinin tamamını sözleşmeli farmakovijilans hizmet
kuruluşu aracılığı ile yürütüyorsa bünyesinde farmakovijilans yetkilisi istihdam etmeyebilir.
Ancak farmakovijilans ile ilgili görevlerinin bir kısmını sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşu aracılığı ile yürütüyorsa, bünyesinde sürekli ve kesintisiz olarak bir farmakovijilans yetkilisi istihdam eder. Farmakovijilans sistemi ana dosyası da dahil olmak üzere farmakovijilans
sisteminin noksansız ve doğru olarak işlemesine ilişkin tüm sorumluluk her zaman ruhsat sahibine aittir.
(7) Sağlık mesleği mensuplarının, şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM’a bildirmeleri
yönünde standart bir metni ilaçların kısa ürün bilgilerine ekler.
(8) Tüketicilerin şüpheli advers reaksiyonları sağlık mesleği mensuplarına veya doğrudan TÜFAM’a bildirmelerini isteyen standart bir metni ilacın kullanma talimatına ekler.
(9) Ek izlemeye tabi ilaç listesinde bulunan ilaçlar için kısa ürün bilgisine ters eşkenar
siyah üçgen bir sembol ekler ve bu sembolü takiben “Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen
yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM’a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız Bölüm 4.8
Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?” ibaresini yazar. Benzer bir cümle aynı zamanda kullanma
talimatına ve tanıtım malzemelerine de eklenir. İlacın ek izlemeye tabi olduğuna dair bilgi elektronik reçete modülünde de yer alır.
(10) Güvenliliğe ilişkin endişeler esas alınarak ilacın piyasaya sürülmesine ara verilmesi
veya ruhsat başvurusunun geri çekilmesi ya da bu yönde bir niyet olması halinde derhal Kuruma
bildirir.
(11) Kurumun bu Yönetmelik kapsamındaki taleplerine gecikmeksizin ve tam olarak
cevap verir.
(12) Kuruma sundukları farmakovijilans ile ilgili bilgi veya belgelerin doğruluğunu ve
güncelliğini taahhüt eder ve sonuçlarından doğacak yasal sorumluluğu üstlenir. Sunulan bilgi
ve belgelerde gerçeğe aykırılık tespit edildiğinde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.
Sağlık mesleği mensuplarının sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Hastalarda ilaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan advers reaksiyonların TÜFAM’a spontan bildirimi, advers reaksiyonları gözlemleyen sağlık mesleği mensubunun mesleki sorumluluğunda olup bu bildirimler, 21 inci maddede öngörülen şekilde gerçekleştirilir.
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Sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları
MADDE 7 – (1) İl sağlık müdürü farmakovijilans il sorumlusu olarak, il sağlık müdür
yardımcısını görevlendirir ve bu kişinin isim ve iletişim bilgilerini Kuruma bildirir. Hastaneler,
advers ilaç reaksiyonlarının en doğru şekilde ve en kısa zamanda TÜFAM’a bildirilmesini sağlamak amacıyla, kuruluş içi farmakovijilans sistemini kurar ve bu Yönetmeliğe göre faaliyet
gösterirler.
(2) TÜFAM’a bilgi akışını sağlamak üzere; hastane yönetimi tarafından farmakovijilans
irtibat noktası görevlendirilir ve bu kişinin ismi, mesleki özgeçmişi ile iletişim bilgileri Kuruma
ve farmakovijilans il sorumlusuna bildirilir.
Kurum tarafından yapılacak işler
MADDE 8 – (1) İlaçlarla ilgili risklere dair bilgi toplamak üzere bir farmakovijilans
sistemi kullanır. Gerektiğinde ilaç kullanımından kaynaklanabilecek riskleri azaltabilmek amacıyla sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşları ile müşterek çalışmalar yürütür.
(2) Tüketicileri ve sağlık mesleği mensuplarını karşılaştıkları şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM’a bildirmeleri yönünde teşvik edici faaliyetlerde bulunur, bu görevlerin yerine
getirilmesi hususunda hastaları ve sağlık mesleği mensuplarını temsil eden organizasyonlara
görev verebilir.
(3) Türkiye’de ortaya çıkan ve sağlık mesleği mensupları ve tüketiciler tarafından bildirilen şüpheli advers reaksiyonları kayıt altına alır ve Dünya Sağlık Örgütü İlaç İzleme İşbirliği
Merkezine gönderir.
(4) Şüpheli ciddi advers reaksiyonlara ilişkin raporu, bildirimini izleyen on beş gün
içinde ruhsat sahibine iletir.
(5) İlacın güvenli kullanımını sağlamaya yönelik olarak sağlık mesleği mensuplarından
belli bazı yükümlülükler talep edebilir.
(6) Ruhsat sahibini ve ilgili uluslararası kuruluşları, bu konuda yapılan çalışmalar sonucunda aldığı tedbirlerden haberdar eder.
(7) Farmakovijilans konusunda temel eğitim programları düzenler.
(8) Ek izlemeye tabi ilaçların listesini uluslararası uygulamaları da göz önüne alarak
hazırlar ve gerektiğinde günceller. Türkiye’de ruhsat almasından beş yıl sonra bu ilacı listeden
çıkarır veya bu süreyi uzatabilir. Kurum risk yönetim sistemi ile kullanılması gereken ilaçları
da bu listeye dahil edebilir.
(9) Ruhsatlı veya ruhsat başvurusu olan bir ilacın yarar/risk dengesini etkileyen bir hususun ortaya çıkması halinde, ruhsat veya başvuru sahibine risk yönetim sistemini sunma zorunluluğu getirebilir.
(10) Risk yönetim planında yapılan güncellemeleri değerlendirir, riski en aza indirmeye
yönelik tedbirlerin sonuçlarını izler.
(11) Yarar/risk dengesini sürekli olarak değerlendirebilmek için, ruhsat sahibinden yarar/risk dengesinin olumluluğunu koruduğunu gösteren verileri isteyebilir.
(12) Ruhsat sahibinden farmakovijilans sistem ana dosyasını sunmasını isteyebilir. Bu
durumda dosyanın bir örneği yedi gün içinde Kuruma teslim edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ruhsat Başvurusu Sırasında Sunulması Gereken Farmakovijilansla İlgili Belgeler,
Farmakovijilans Sistemi Ana Dosyası
Ruhsat başvurusu sırasında sunulması gereken farmakovijilansla ilgili belgeler
MADDE 9 – (1) Başvuru sahibi, ruhsat başvurusu yaparken farmakovijilans sisteminin
bir özetini sunar. Farmakovijilans sisteminin özeti aşağıdakilerden oluşur:
a) Başvuru sahibinin farmakovijilans yetkilisi görevlendirdiğine dair belge.
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b) Farmakovijilans yetkilisinin iletişim bilgileri.
c) Başvuru sahibinin farmakovijilansla ilgili görev ve sorumlulukları yerine getirmek
üzere gerekli donanıma sahip olduğuna ilişkin imzalı beyanı.
ç) İlacın farmakovijilans sistemi ana dosyasının bulunduğuna dair beyan.
(2) 22 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durumlarda başvuruyla birlikte risk
yönetim planı sunulur.
Farmakovijilans sistemi ana dosyasının yapısı
MADDE 10 – (1) Farmakovijilans sistemi ana dosyasında yer alan bilgiler uygulanmakta olan farmakovijilans sistemini eksiksiz ve doğru olarak yansıtır.
(2) Ruhsat sahibi, gereken durumlarda farklı kategorilerdeki ilaçlar için ayrı farmakovijilans sistemleri uygulayabilir. Bu sistemlerin hepsi, ayrı birer farmakovijilans sistemi ana
dosyasında tanımlanır.
Farmakovijilans sistemi ana dosyasının içeriği
MADDE 11 – (1) Farmakovijilans sistemi ana dosyası, asgari olarak bu maddede sayılan unsurları kapsar. Farmakovijilans yetkilisine ait bilgiler;
a) Farmakovijilans yetkilisinin, farmakovijilansla ilgili görev ve sorumluluklara uyumu
sağlamak, sürdürmek ve geliştirmek üzere farmakovijilans sistemi üzerinde yeterli yetkiye sahip olduğunu gösteren sorumluluklarının tanımı.
b) Farmakovijilans yetkilisinin mesleki özgeçmişi.
c) Farmakovijilans yetkilisinin iletişim bilgileri.
ç) Farmakovijilans yetkilisinin yokluğunda uygulanacak vekalet düzenlemesinin detayları.
(2) Ruhsat sahibinin teşkilat yapısının tanımı ve bireysel olgu güvenlilik raporlarının
toplanması, değerlendirilmesi, güvenlilik veri tabanına olguların girilmesi, periyodik yarar/risk
değerlendirme raporlarının düzenlenmesi, sinyallerin tespit edilmesi ve analizi, risk yönetim
planının yönetimi, ruhsat öncesi ve sonrası çalışmaların yönetimi, güvenlilik nedeniyle yapılan
değişikliklerin yönetilmesi gibi farmakovijilans faaliyetlerinin yürütüldüğü yerlerin listesi.
(3) Güvenlilik bilgilerinin alınması, derlenmesi, kaydedilmesi ve bildirilmesi için kullanılan bilgisayarlı sistemlerin ve veri tabanlarının bulunduğu yerler, işlevleri ve bunlara ilişkin
sorumlulukların tanımı ile bu sistemlerin amaca uygunluklarına ilişkin değerlendirme.
(4) Veri işleme ve kayıt süreçleri ile aşağıdaki farmakovijilans faaliyetlerinde kullanılan
süreçlerin tanımı;
a) İlaçların yarar/risk dengesinin sürekli izlenmesi, bu izlem sürecinin sonuçları ve gerekli tedbirleri alırken izlenen karar süreci.
b) Risk yönetim sistemlerinin ve riski en aza indirmek için alınan tedbirlerin sonuçlarının izlenmesi.
c) Bireysel olgu güvenlilik raporlarının toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanması.
ç) Periyodik yarar/risk değerlendirme raporlarının yazılması ve sunulması.
d) Güvenlilik sorunları ile kısa ürün bilgilerinde ve kullanma talimatında yapılan güvenlilikle ilgili değişiklikler hakkında sağlık mesleği mensuplarının ve kamuoyunun bilgilendirilmesi.
(5) Farmakovijilans faaliyetleri yürütülürken uygulanan kalite sisteminin, aşağıdaki
tüm unsurları da içeren tanımı;
a) Farmakovijilans faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için oluşturulan teşkilat yapısının
tanımı, personelin niteliklerine ilişkin kayıtların yeri, eğitim sisteminin özet tanımı, eğitim dosyalarının yeri ve kritik süreçlere ilişkin talimatlar da dahil olmak üzere 26 ncı maddede belirtilen insan kaynaklarının yönetim sürecinin açıklanması.
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b) Farmakovijilans faaliyetlerinde kullanılan belgelerin yeri de dahil olmak üzere 28 inci
maddede atıfta bulunulan kayıt yönetim sisteminin tanımı.
c) Farmakovijilans sisteminin performansını izleme ve 27 nci maddenin gereklerine
uymak için uygulanan sistemin tanımı.
(6) Eğer varsa, sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşu aracılığıyla yürütülen faaliyetlerin ve hizmetlerin tanımı.
Farmakovijilans sistemi ana dosyası ekinin içeriği
MADDE 12 – (1) Farmakovijilans sistemi ana dosyasının aşağıdaki belgeleri içeren
bir eki bulunur:
a) Farmakovijilans sistemi ana dosyasının kapsadığı ilaçların listesi; ilacın adı, etkin
madde veya maddelerin uluslararası ve mülkiyete konu olmayan adı (INN) ve ruhsatın geçerli
olduğu devletlerin adları.
b) 27 nci maddenin birinci fıkrasının gereklerini yerine getirmek amacıyla oluşturulan
yazılı kural ve süreçlerin listesi.
c) Sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşu ile arasındaki sözleşmelerin ilgili ilaçlar
ve belgeleri de içeren bir listesi.
ç) Planlanan ve tamamlanan tüm yoklamaların listesi.
d) Varsa, aynı ruhsat sahibine ait diğer farmakovijilans sistemi ana dosyalarının listesi.
e) Elektronik kayıt defteri.
Ana dosyanın güncel tutulmasının sağlanması
MADDE 13 – (1) Ruhsat sahibi, farmakovijilans sistemi ana dosyasının güncel kalmasını sağlar ve gerektiğinde, edinilen deneyimleri, teknik ve bilimsel ilerlemeleri ve mevzuatta yapılan değişiklikleri dikkate alarak revize eder.
(2) Farmakovijilans sistemi ana dosyası ve ekinin üzerine ruhsat sahibi tarafından son
güncellendiği tarih belirtilerek her güncelleme için bir numara verilir.
(3) Farmakovijilans süreçlerinden sapma meydana geldiğinde, bu sapmanın etkisi ve
nasıl yönetildiği, sapma çözülene değin farmakovijilans sistemi ana dosyasında belgelenir.
Farmakovijilans sistemi ana dosyasında bulunan belgelerin şekli
MADDE 14 – (1) Farmakovijilans sistemi ana dosyasındaki belgeler noksansız ve okunaklı şekilde olur. Gereken durumlarda, bilgiler çizelge ya da akış şeması şeklinde sunulabilir.
Belgelere doğru ve hızlı bir biçimde erişilebilmesini sağlamak için tüm belgelerin dizini çıkartılır ve bunlar arşivlenir.
(2) Farmakovijilans sistemi ana dosyasının detayları ve içerdiği belgeler, ilgili kılavuzda
tanımlanan sisteme uygun olarak modüller halinde sunulabilir.
(3) Saklamak için kullanılan elektronik ortamın zaman içerisinde okunabilirliğini koruması ve yoklama ile denetlemelerde açıkça düzenlenmiş yazılı bir suretinin üretilebilir olması
koşuluyla, farmakovijilans sistemi ana dosyası elektronik olarak tutulabilir.
(4) Ruhsat sahibi, son beş yıl zarfında farmakovijilans sistemi ana dosyasının içeriğinde
yapılan tüm değişiklikleri, 12 nci madde ve 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç)
bentlerinde belirtilen bilgiler dışında, elektronik kayıt defterine kaydeder. Ruhsat sahibi, değişikliğin tarihini, değişiklikten sorumlu olan kişinin adını ve gerekiyorsa değişiklik nedenini
elektronik kayıt defterinde belirtir.
Farmakovijilans sistemi ana dosyasının erişilebilirliği ve konumu
MADDE 15 – (1) Farmakovijilans sistemi ana dosyası farmakovijilans faaliyetlerinin
yürütüldüğü yerde bulunur.
(2) Ruhsat sahibi, farmakovijilans yetkilisinin farmakovijilans sistemi ana dosyasına
sürekli erişimi olmasını sağlar.
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(3) Farmakovijilans sistemi ana dosyası, tutulduğu yerde her an denetime açıktır.
(4) Farmakovijilans sistemi ana dosyasının 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca
elektronik olarak tutulduğu hallerde de doğrudan erişilebilir olması gerekir.
(5) Kurum, ruhsat sahibinden kayıt defterini düzenli aralıklarla sunmasını isteyebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şüpheli Advers Reaksiyon Raporları
Şüpheli advers reaksiyon raporlarının içeriği
MADDE 16 – (1) Şüpheli advers reaksiyon raporlarının TÜFAM’a bildirilmesinde TÜFAM
bildirim formu kullanılır.
(2) Ruhsat sahipleri, advers reaksiyon raporlarının mümkün olduğunca noksansız olmasını sağlar, bu raporları ve bunların güncellemelerini doğru ve güvenilir bir biçimde TÜFAM’a
iletir. Bildirimlerde asgari olarak tanımlanabilir bir raportör, tanımlanabilir bir hasta, şüpheli
bir advers reaksiyon ve şüpheli bir ilaç yer alır.
(3) Ruhsat sahipleri, advers reaksiyon raporlarına ilişkin takip bilgilerini almak için gerekli detayları kaydeder. Raporların takipleri yeterli şekilde belgelenir.
(4) Ruhsat sahipleri, şüpheli advers reaksiyonları bildirirken her olguya ait aşağıdakileri
de içeren mevcut tüm bilgileri verir:
a) Raporun türü, tarihi ve olgu referans numarası, raporun kaynaktan alındığı ilk tarih
ve son bilgi alınan tarih, varsa diğer ek belgeler.
b) Raportörün adresi ve mesleki bilgilerini içeren profesyonel vasıfları.
c) Hastanın reaksiyon ortaya çıktığı tarihteki yaşı, yaş grubu, ağırlığı, boyu ya da cinsiyeti, eğer reaksiyon fetüste geliştiyse, annenin son menstürasyon tarihi ve/veya maruziyet
anındaki gestasyon dönemi, fetüsün gestasyon yaşını da içeren, hastayı ve ebeveyn-çocuk raporu ise ayrıca ebeveyni de tanımlayan bilgiler.
ç) İlgili tıbbi öykü ve eşlik eden tıbbi durumlar.
d) Advers reaksiyonun gelişmesiyle ilgili olduğundan şüphelenilen ilaç veya ilaçların
adları ve etkileşen ilaçlar ya da adı bilinmiyorsa, etkin maddesinin adı ve ilacı tanımlamaya
yardımcı olacak diğer özellikleri ve bu çerçevede ruhsat sahibinin adı, ilacın farmasötik şekli
ve uygulama yolları, kullanıldığı endikasyonları, uygulanan doz, uygulamanın başlangıç ve
bitiş tarihi, advers reaksiyon ortaya çıktıktan sonra ilaca ilişkin alınan tedbirler, ilacı kesme ve
ilaca tekrar başlama işlemlerinin etkisi.
e) Kullanılan ilacın kalitesi ile ilgili bir sorundan şüphe ediliyor ise, şüphe edilen ilacın
seri numarası ve son kullanma tarihi ile birlikte kalite sorunu.
f) Plazma kaynaklı biyolojik ürünler ve aşıların seri numaraları.
g) Advers reaksiyonun oluşumuyla ilgili olduğu şüphesi bulunmayan eşzamanlı olarak
kullanılan ilaçlar ve hastaya veya ebeveynine geçmişte uygulanmış ilgili tıbbi tedaviler.
ğ) Şüpheli advers reaksiyonların başlangıç ve bitiş tarihleri ya da şüpheli advers reaksiyonların süresi, ciddiyeti ve en son gözlem tarihindeki sonucu, şüpheli ilacın uygulanması
ile advers reaksiyonun gelişmesi arasında geçen süre, ilk raportörün reaksiyonu/reaksiyonları
tanımlamak için kullandığı kendi sözleri ya da kısa ifadeler.
h) Advers reaksiyon ile ilişkili test ve işlemlerin sonuçları.
ı) Eğer hasta ölmüşse, ölüm tarihi ve varsa otopsi sonucu ile birlikte ölüm nedeni.
i) Ciddi advers reaksiyonlar için, hastanın klinik seyrini de içine alan deneyimlerin, tedavi tedbirlerinin, sonlanımın ve edinilen takip bilgilerinin kronolojisine uygun olarak mantıklı
bir zaman sıralamasıyla anlatımı.
j) Advers reaksiyon raporunu iptal etme ya da değişiklik yapma nedenleri.
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Literatür bildirimleri
MADDE 17 – (1) Ruhsat sahibi, ülkemizde meydana gelen advers ilaç reaksiyonlarına
ilişkin yayımlanan ulusal ya da uluslararası makalelerin bir suretini ve Türkçe dışında bir dilde
yayımlananlar için Türkçe özetlerini TÜFAM’a sunar. TÜFAM’ın talepte bulunması halinde
makalenin Türkçeye tam çevirisini sunar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme Raporu
Periyodik yarar/risk değerlendirme raporunun içeriği
MADDE 18 – (1) Periyodik yarar/risk değerlendirme raporu ilacın endikasyon dışı kullanımı ile ilgili veriler ve klinik araştırmalardan elde edilen veriler de dahil olmak üzere yararlarına ve risklerine ilişkin mevcut tüm verileri temel alır ve son periyodik yarar/risk değerlendirme raporunun veri kilitleme noktasından bu yana ortaya çıkan yeni bilgilere odaklanarak
yarar/risk dengesinin bilimsel değerlendirmesini içerir.
(2) Periyodik yarar/risk değerlendirme raporunda, satış hacmi ve reçete sayısına ilişkin
eldeki tüm verileri içerecek şekilde, ilaca maruz kalan popülasyona ilişkin doğru bir tahmin
sunulur. Maruziyet tahminiyle birlikte gerçek kullanıma ilişkin olarak nitel ve nicel bir analiz
de sunulur ve bu analizde, uygun olduğu hallerde gerçek kullanımın belirtilen kullanımdan ne
ölçüde farklı olduğu ruhsat sahibinin elinde bulunan veriler ışığında tartışılır ve gözlemsel çalışmaların ya da ilaç kullanım çalışmalarının bulguları paylaşılır.
(3) Periyodik yarar/risk değerlendirme raporu, yarar/risk değerlendirmesi ile ilişkili
olarak riski en aza indirme faaliyetlerinin etkililik değerlendirme sonuçlarını içerir.
(4) Ruhsat sahiplerinin, bireysel olguların sistemli bir biçimde detaylandırılmış listelerine ve olgu anlatımlarına periyodik yarar/risk değerlendirme raporlarında yer vermesi gerekli
değildir. Ancak bir sinyal ya da güvenlilik sorununa ilişkin olarak gerçekleştirilecek bilimsel
analiz için gerekli olduğunda, ilgili risk değerlendirme bölümünde olgu anlatımlarına yer verilir.
(5) Ruhsat sahibi, kümülatif güvenlilik verilerine ilişkin değerlendirmeyi ve yarar/risk
analizini temel alarak periyodik yarar/risk değerlendirme raporuna konu olan ilaçların onaylı
kısa ürün bilgileri üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere herhangi bir değişikliğe ve/veya aksiyona gerek olup olmadığına ilişkin sonuçları periyodik yarar/risk değerlendirme raporunda
belirtir.
(6) Kurum tarafından aksi bildirilmedikçe, aynı etkin maddeyi içeren ve tek ruhsat sahibi adına ruhsatlandırılmış tüm ilaçlar için tek bir periyodik yarar/risk değerlendirme raporu
hazırlar. Periyodik yarar/risk değerlendirme raporu, farklı bir isim altında ve ayrı süreçlerle
ruhsatlandırılmış olup olmadığına bakılmaksızın, tüm endikasyonları, uygulama yollarını, dozaj
şekillerini ve doz rejimlerini kapsar. İlgili olduğunda, belli bir endikasyon, dozaj şekli, uygulama yolu ya da doz rejimine ait veriler periyodik yarar/risk değerlendirme raporunun ayrı bir
bölümünde sunulur ve tüm güvenlilik sorunları buna uygun olarak ele alınır.
(7) Periyodik yarar/risk değerlendirme raporuna konu olan madde, sabit doz kombinasyonu olan bir ilacın bileşeni olarak da ruhsatlandırılmışsa, aynı ruhsat sahibi adına ruhsatlandırılmış etkin madde kombinasyonları için, kombinasyonda yer alan diğer maddelere çapraz
atıfta bulunularak her etkin maddeye özgü ayrı ayrı periyodik yarar/risk değerlendirme raporu
sunulur ya da kombinasyona ait veriler tek maddeye ait periyodik yarar/risk değerlendirme raporlarından birinde sunulur.
(8) Periyodik yarar/risk değerlendirme raporu Ek 1’de verilen formata uygun olarak
hazırlanır.
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ALTINCI BÖLÜM
Risk Yönetim Planları
Risk yönetim planının formatı ve içeriği
MADDE 19 – (1) Ruhsat sahibi tarafından oluşturulan risk yönetim planı aşağıdaki
hususları içerir:
a) İlgili ilaçların güvenlilik profillerinin tanımı.
b) İlgili ilaçların güvenlilik profilinin daha detaylı tanımlanmasını sağlayacak göstergelerin belirlenmesi.
c) İlaçla ilişkilendirilen riskleri önlemeye ya da en aza indirmeye yönelik tedbirlerin,
söz konusu tedbirlerin etkililik değerlendirmesini de içerecek şekilde belgelenmesi.
(2) Aynı etkin maddeyi içeren ve aynı ruhsat sahibine ait ilaçlar, uygun olduğunda, aynı
risk yönetim planına tabi olabilir.
(3) Risk yönetim planında ruhsat sonrası çalışmalara atıfta bulunuluyorsa, bu çalışmaların ruhsat sahibi tarafından gönüllü olarak mı yoksa yetkili otoritelerin kendisine yüklediği
yükümlülükler gereği mi başlatıldığı, yönetildiği ya da finanse edildiği belirtilir. Ruhsat sonrası
tüm yükümlülükler, risk yönetim planının özetinde bu yükümlülükleri yerine getirme takvimiyle birlikte liste halinde belirtilir.
(4) Risk yönetim planı Ek 2’de verilen formata uygun olarak hazırlanır.
Risk yönetim planının güncellenmesi
MADDE 20 – (1) Ruhsat sahibi, risk yönetim planını güncellediğinde, risk yönetim
planının güncellenmiş haline ayrı bir versiyon numarası ve tarih vererek Kuruma sunar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Kuruma Yapılacak Bildirimler ve Bildirimlerin Değerlendirilmesi
Sağlık mesleği mensuplarının yapacağı bildirimler
MADDE 21 – (1) Sağlık mesleği mensupları, ilaç kullanımı ile ortaya çıkan ve ilaca
bağlı olabileceği düşünülen advers reaksiyonları, doğrudan veya görev yaptıkları sağlık kuruluşlarındaki farmakovijilans irtibat noktası aracılığı ile on beş gün içinde TÜFAM’a bildirirler.
Ruhsat sahibinin bildirimi
MADDE 22 – (1) İlaca ilişkin Türkiye’de veya ilacın pazarlandığı herhangi bir ülkede
hastalar veya sağlık mesleği mensupları tarafından spontan olarak bildirilmiş veya ruhsatlandırma sonrası güvenlilik çalışması sırasında meydana gelmiş olan tüm şüpheli advers reaksiyonlara dair ayrıntılı kayıtları tutar ve arşivler.
(2) Türkiye’de meydana gelen tüm şüpheli ciddi advers reaksiyonları söz konusu bilginin alınmasını takiben on beş gün içerisinde TÜFAM’a bildirir. Ayrıca bu raporlara ilişkin
takip bilgilerini toplar ve on beş gün içerisinde TÜFAM’a iletir.
(3) İlacın pazarlandığı diğer ülkelerden kendisine ulaşan bildirimler, ilacın bilinen yarar/risk dengesini değiştiriyor ise söz konusu bilginin alınmasını takiben derhal TÜFAM’a bildirir.
(4) Ülkemize ait verileri de içeren tüm bilimsel ve tıbbi literatürü, şüpheli advers reaksiyon olgu raporları açısından önemli bir bilgi kaynağı olması nedeniyle izler ve Türkiye’de
meydana gelen tüm ciddi advers reaksiyonları on beş gün içerisinde TÜFAM’a bildirir.
(5) Şüpheli advers reaksiyon raporlarının bilimsel değerlendirmesi için gerçek ve doğrulanabilir veriler elde etmek üzere yöntemler geliştirir.
(6) Enfeksiyon ajanının ilaç aracılığı ile bulaştığı şüphesi varsa söz konusu bilginin
alınmasını takiben derhal Kuruma bildirir.
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(7) Ruhsat sahibi;
a) Yeni bir etkin madde içeren ilaçlar, biyoteknolojik ilaçlar, biyobenzer ilaçlar ve orijinal ilaç için ilave risk minimizasyonu etkinliklerinin gerekliliği tespit edilmiş jenerik ilaçların
ruhsat başvurusu sırasında,
b) Biyoteknolojik kaynaklı veya biyobenzer ruhsatlı ilaçlar için yeni üretim işlemi kullanılması durumunda,
c) Ruhsat öncesi veya ruhsat sonrası Kurum tarafından istenmesi halinde,
ç) Bir ilacın yaşam döngüsünün herhangi bir evresinde tespit edilen bir güvenlilik sorunu olduğunda, başvuru/ruhsat sahibinin girişimiyle,
risk yönetim planı sunar.
(8) Periyodik yarar/risk değerlendirme raporlarını Türkiye’de ruhsat almasını takiben
iki yıl boyunca altı ayda bir, sonraki iki yıl için yılda bir kez, ayrıca ruhsat geçerlilik süresinin
uzatılmasından sonra üç yılda bir hazırlar ve Kurumun talebi halinde derhal sunar.
(9) Periyodik yarar/risk değerlendirme raporlarını ilaç piyasaya çıktıktan 18 ay sonra
veya ilacı kullanan hasta sayısı 10.000’e ulaştığı zaman ve ayrıca ruhsat geçerlilik süresinin
uzatılması sırasında Kuruma sunar.
(10) Kurum tarafından daha önce ruhsatlandırılan bir ilaç için ruhsat sahibi değişikliği
yapıldığında farmakovijilans verilerinin sunum periyotları ilk ruhsat tarihi esas alınarak devam
eder.
(11) Periyodik yarar/risk değerlendirme raporlarını hazırlamak suretiyle ilaçlarının güvenliliğini düzenli olarak değerlendirmeye devam eder ve yarar/risk profili ya da kısa ürün bilgisi/kullanma talimatını etkileyen yeni güvenlilik bilgileri için Kuruma varyasyon başvurusunda bulunur.
(12) İlaçlarının kullanımıyla ilgili farmakovijilans endişelerine dair bilgileri kamuoyuna
açıklayacağı zaman Kurumu önceden veya eş zamanlı olarak bilgilendirir. Ruhsat sahibi, bu
bilgilerin doğruluğunu ve yanıltıcı olmamasını garanti eder.
Kurum tarafından yapılacak değerlendirme
MADDE 23 – (1) Kurum, ruhsat sahibinden aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmesini isteyebilir. Bu durumda 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınır.
a) Ruhsatlı bir ilacın risklerine ilişkin endişeler olması halinde ruhsatlandırma sonrası
güvenlilik çalışmasının yapılması, birden çok ilaç hakkında benzer endişeler duyulması halinde
ruhsat sahipleri tarafından bu çalışmanın ortaklaşa yapılması.
b) Hastalığa ilişkin anlayışın veya klinik metodolojinin daha önceki etkililik değerlendirmelerinin anlamlı şekilde tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini göstermesi halinde ruhsatlandırma sonrası etkililik çalışmasının yapılması.
(2) Kurum farmakovijilans sistemi vasıtasıyla tüm verileri bilimsel olarak değerlendirir,
riski en aza indirme ve önleme seçeneklerini dikkate alır.
(3) Kurum, ruhsatlı ilaçlarla ilgili olarak aşağıdaki hususları dikkate alır:
a) Risk yönetim planı kapsamında, riski en aza indirmeye yönelik tedbirlerin sonuçlarını
izlemek.
b) Risk yönetim sisteminde yapılan güncellemeleri değerlendirmek.
c) Yeni risklerin olup olmadığını veya bu risklerin değişip değişmediğini ya da bu risklerin yarar/risk dengesi üzerinde etkisi olup olmadığını tespit etmek üzere periyodik yarar/risk
değerlendirme raporu da dahil gerekli değerlendirmeleri yapmak.
(4) Kurum ve ruhsat sahibi, yeni risklerin meydana gelmesi halinde veya yarar/risk
dengesinde değişiklik olması durumunda birbirlerini bilgilendirir.
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Değerlendirme sonrası yapılacak işlemler
MADDE 24 – (1) Yapılan değerlendirmenin ardından Kurum farmakovijilansla ilgili
durumlarda aşağıdaki işlemlerden uygun olanları başlatır ve bunu ruhsat sahibine bildirir:
a) Ruhsatlandırma sonrası güvenlilik çalışması yapılması.
b) Riski en aza indirecek tedbirlerin uygulanması.
c) Ruhsatın askıya alınması, iptali veya ruhsatın geçerlilik süresinin uzatılmasının reddi.
ç) İlaç tedariğinin yasaklanması.
d) Yeni kontrendikasyon ilavesi, önerilen dozun azaltılması ve endikasyon kısıtlaması
gibi ilaç bilgilerinde değişiklik.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Farmakovijilans Faaliyetlerinin Yürütülmesi için Kullanılacak
Kalite Sistemlerine İlişkin Gereklilikler
Kalite sistemine ilişkin genel esaslar
MADDE 25 – (1) Ruhsat sahipleri, kendi farmakovijilans faaliyetlerinin ifasına yönelik
olarak yeterli ve etkili bir kalite sistemi kullanır.
(2) Kalite sistemi; teşkilat yapısını, sorumlulukları, işlemleri, süreç ve kaynakları, kaynakların uygun yönetimini, uyum yönetimini ve kayıt yönetimini kapsar.
(3) Kalite sistemi, aşağıdaki faaliyetlerin tümünü temel alır:
a) Yapıların oluşturulması, bütünleşik ve tutarlı süreçlerin planlanmasını içeren kalite
planlaması.
b) Görev ve sorumlulukların kalite gerekliliklerine uygun olarak yürütülmesini içeren
kaliteye uyum.
c) Yapı ve süreçlerin ne kadar etkili bir biçimde oluşturulduğunun ve süreçlerin ne kadar
etkili bir biçimde yürütüldüğünün izlenmesi ve değerlendirilmesini içeren kalite kontrol ve güvence.
ç) Gerektiğinde yapı ve süreçlerin düzeltilmesi ve iyileştirilmesini içeren kalite iyileştirmeleri.
(4) Kalite sistemi için benimsenen tüm unsurlar, gereklilikler ve hükümler, kaliteye ilişkin kalite planı, kalite el kitabı ve kalite kayıtları gibi yazılı politika ve usuller halinde sistemli
ve düzenli bir biçimde belgelenir.
İnsan kaynakları yönetimi
MADDE 26 – (1) Ruhsat sahibi, farmakovijilans faaliyetlerinin yürütülmesi için, uygun
niteliklere ve eğitime sahip yetkin bir kadro oluşturur. Ruhsat sahibi, farmakovijilans yetkilisinin farmakovijilans faaliyetlerinin yürütülmesi için yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip olmasını sağlar.
(2) Farmakovijilans yetkilisi de dahil olmak üzere, yönetim ve kontrol kadrosunun iş
tanımları yapılır. Bu kişiler arasındaki hiyerarşi ilişkisi teşkilat şemasında belirtilir. Ruhsat sahibi, farmakovijilans yetkilisinin kalite sisteminin performansını ve farmakovijilans faaliyetlerini yönlendirmesi için yeterli yetkiye sahip olmasını sağlar.
(3) Farmakovijilans faaliyetlerinin yürütülmesinde rol oynayan tüm personele rol ve
sorumluluklarıyla ilgili olarak göreve başlarken ve sonrasında sürekli olarak eğitim verilir.
Ruhsat sahibi, personelinin yetkinliklerini belgelemek, sürdürmek ve geliştirmek için eğitim
planlarını ve kayıtları muhafaza eder ve yoklama ve denetlemeler sırasında hazır bulundurur.
(4) Ruhsat sahibi, iş sürekliliği de dahil olmak üzere acil durumlarda kullanılacak süreçlere uygun talimatlar hazırlar.
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Uyum yönetimi
MADDE 27 – (1) Ruhsat sahibi, aşağıdaki hedeflerin tümüne ulaşılmasını sağlamak
amacıyla özgün kalite sistemi süreçleri uygular.
a) Farmakovijilans verilerinin sürekli izlenmesi, riski en aza indirme ve önleme seçeneklerinin incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması.
b) İlaçların riskleriyle ilgili tüm bilgilerin bilimsel değerlendirmeye tabi tutulması.
c) Ciddi advers reaksiyonlara ilişkin doğru ve doğrulanabilir verilerin 22 nci maddenin
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen sürelerde TÜFAM’a sunulması.
ç) Mükerrer sunumların önlenmesine ve sinyallerin doğrulanmasına yönelik süreçler
de dahil olmak üzere ilaçların risklerine ilişkin sunulan bilgilerin kalitesinin, bütünlüğünün ve
noksansızlığının sağlanması.
d) Kurum ile etkili iletişim içerisinde olması ve bu kapsamda yeni riskler ve risklerdeki
değişiklikler, farmakovijilans sistemi ana dosyası, risk yönetim sistemleri, riski en aza indirmeye yönelik tedbirler, periyodik yarar/risk değerlendirme raporları, düzeltici ve önleyici tedbirler ve ruhsatlandırma sonrası çalışmalar hakkında iletişimde bulunması.
e) Bilimsel verilerin ve Kurumun internet sayfasında yayımlanan bilgilerin sürekli takip
edilerek ilaç bilgilerinin güncellenmesi.
f) İlgili güvenlilik bilgilerinin sağlık mesleği mensuplarına ve hastalara uygun yollarla
duyurulması.
(2) Farmakovijilans yükümlükleri için ruhsat sahibi tarafından sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşunun görevlendirilmesi durumunda da, söz konusu görevler için etkili bir
kalite sisteminin uygulanmasını sağlama sorumluluğu ruhsat sahibine aittir.
Kayıt yönetimi ve verilerin saklanması
MADDE 28 – (1) Ruhsat sahipleri tüm farmakovijilans faaliyetlerinin kaydını tutar ve
kayıtların, söz konusu bilgilerin doğru bildirilmesini, yorumlanmasını ve doğrulanmalarını
mümkün kılacak şekilde saklanmasını sağlar.
(2) Ruhsat sahipleri, farmakovijilans faaliyetlerinde kullanılan tüm belgeler için, gerektiğinde bu belgelere tekrar erişebilmeyi garanti eden ve bununla birlikte güvenlilik sorunlarının incelenmesi için alınan tedbirlerin izlenmesini, bu incelemelere ilişkin zamanlamaların
ve güvenlilik sorunlarıyla ilgili alınan kararların, tarihleri ve karar verme süreciyle birlikte takibini sağlayan bir kayıt yönetim sistemi uygular.
(3) Ruhsat sahipleri, advers reaksiyon raporlarının geriye dönük izlenebilirliğini ve takibini mümkün kılan mekanizmalar oluşturur.
(4) Ruhsat sahibi, farmakovijilans sistemi ana dosyasında tanımlanan sisteme resmen
son verilmesinin ardından 11 inci maddede belirtilen unsurların en az beş yıl süreyle muhafaza
edilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar. İlaçlarla ilgili farmakovijilans verileri ve belgeleri,
ilacın ruhsatı geçerliliğini koruduğu sürece ve ruhsat geçerliliği sona erdikten sonra en az 10
yıl süreyle muhafaza edilir.
Yoklama
MADDE 29 – (1) Kalite sisteminin, 25, 26, 27 ve 28 inci maddelerin gereklerine uygunluğundan emin olmak ve etkinliğini tespit etmek amacıyla, düzenli aralıklarla riske dayalı
yoklamalardan geçirilir. Bu yoklamalar, yoklamaya konu olan iş ve süreçlerle doğrudan bağlantısı ve sorumluluğu olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilir.
(2) Tespit edilen noksanlıklara ilişkin takip yoklaması da dahil olmak üzere gerektiğinde
düzeltici aksiyonlar gerçekleştirilir. Yoklama raporu, ilgili konulardan sorumlu yönetim birimine iletilir. Yoklama ve takip yoklamalarının tarihleri ve sonuçları belgelenir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Endikasyon dışı kullanım ve mesleki maruziyet
MADDE 30 – (1) Kurum tarafından endikasyon dışı kullanımına izin verilen ve şahsi
tedavi amacıyla kullanılan ilaçların advers reaksiyonlarının ve mesleki maruziyetle ilişkilendirilen advers ilaç reaksiyonların bildirimi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Gerekli
durumlarda Kurum tarafından risk yönetimi uygulanması istenir.
Gizlilik
MADDE 31 – (1) Kuruma yapılan bildirimlerde, hastanın ve bildirimde bulunan sağlık
mesleği mensubunun kimliği, adresi Kurum tarafından gizli tutulur. Bu kişilerin rızası olmaksızın
bu bilgiler hiçbir amaçla TÜFAM personeli dışındaki kişilere açıklanamaz. Ruhsat sahipleri,
sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık mesleği mensupları da aynı gizlilik esaslarına uyar.
Denetim
MADDE 32 – (1) Ruhsat sahibi, sağlık kurum ve kuruluşları, sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlar bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri yönünden Kurum tarafından denetlenir.
(2) Kurum, başvuru sahibinin farmakovijilans sistemini doğru ve başarıyla uyguladığını
teyit etmek amacıyla ruhsatlandırma öncesi denetim yapabilir.
(3) Bu maddede belirtilen kurum ve kuruluşlar, denetim faaliyetlerinin uygun bir şekilde
yürütülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Denetim sırasında konu ile ilgili her türlü
bilgi ve belgeyi temin eder ve sunar.
(4) Denetim, ilgili kılavuz hükümlerine göre yürütülür.
İdari yaptırım
MADDE 33 – (1) Kurum tarafından yapılan incelemeler ve denetimler sonucunda; bu
Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespit edilmesi durumunda Kurum, ruhsat sahibine aykırılığın niteliğine göre on beş gün ile üç ay arasında bir süre verir. Verilen bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde bu durum giderilinceye kadar ruhsat askıya alınır ve gerekçesiyle birlikte Kurumun internet sitesinde ilan edilir.
(2) Sağlık kurum ve kuruluşlarında denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler, Kurum talimatları doğrultusunda giderilir.
Kılavuz
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması için açıklayıcı ve yol gösterici kılavuzlar Kurum tarafından yayımlanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 35 – (1) 22/3/2005 tarihli ve 25763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri
Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek izleme listesine alınacak ruhsatlı ilaçların geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası gereği
ek izleme listesine alınan ruhsatlı ilaçlar, listenin Kurum tarafından ilan edildiği tarihten itibaren
altı ay içerisinde 5 inci maddenin dokuzuncu fıkrası hükümlerine uygun hale getirilir.
Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının (e) bendi yayımı tarihinden bir yıl sonra,
b) 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası yayımı tarihinden üç ay sonra,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Başkanı yürütür.
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ VAKIF KÜLTÜR
VARLIKLARINI KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine
bağlı olarak kurulan Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyetlerine, görevlerine, organlarına, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf Kültür
Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Başta İstanbul olmak üzere, ülkemizde bulunan tarihî eserleri korumak ve bilimsel
restorasyon ilkelerine göre projelendirme çalışmalarını yapmak.
b) Restorasyon uygulamalarına yönelik malzeme, yapım tekniği ve taşıyıcı sistem analizleri ile araştırmalarını gerçekleştirmek, laboratuvar ortamında ve yerinde deneyler yapmak,
yeni malzeme ve teknoloji olanaklarını geliştirmek.
c) Restorasyonlarda görev alan çeşitli meslek grupları, kurumlar ve lisansüstü öğrencilerine koruma ve restorasyon konusunda eğitim verilmesi yolu ile kalifiye eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak.
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ç) Kültür varlıkları alanında bilimsel veri üretmek, buna dayalı uygulama çalışması
yapmak, gerçekleştirilmekte olan restorasyon, konservasyon, mimarlık tarihi, sanat tarihi gibi
her türlü bilimsel çalışmaya kaynaklık edecek çağdaş, uluslararası normlarda bilimsel gelişmenin düzeyini ülkemize taşıyacak niteliklerde ekipman ve donanıma sahip laboratuvarı ile
vakıf kültür varlıkları alanında uzmanlaşmayı sağlamak.
d) Söz konusu varlıkların gerek kurum eliyle gerekse piyasa aktörleri eliyle, gelecek
nesillere aktarılmasında aracı olacak malzeme ve taşıyıcı sistem araştırmalarını gerçekleştirmek, laboratuvar ortamında gerekli deneyleri yapmak, danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak,
alanda gerek analiz ve gerekse uygulama aşamalarında ihtiyaç duyulan makine, ekipman ve
malzemelerin yerlileşmesi için AR-GE çalışmalarına öncülük etmek.
e) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarî Restorasyon Programı, Mimarlık
Bölümü ve Mimari Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programlarının, akademik faaliyetlerine ev sahipliği yapmak; söz konusu bölümlerin ders, atölye-staj gibi süreçlerine aktif
destek sağlamak; öğrencilerin malzeme ve uygulama süreci ile eğitim sürecinde tanışmaları
ve donanımlarında yüksek katma değer oluşturmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Vakıf kültür varlıkları restorasyon çalışmalarında kalitenin arttırılması, kurulacak
olan uygulama ve araştırma merkezi ile restorasyon süreçlerinde ihtiyaç duyulan her türlü
analiz ve bilimsel raporun hazırlanması ve buna dayalı olarak uygulama yöntemleri geliştirilmesi.
b) AR-GE çalışmaları verilerinin Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyon çalışmaları
süreci ile hayata geçirilmesi.
c) Taşınabilir vakıf kültür varlıklarının, restorasyon ve konservasyon işlemlerinin çağdaş ve bilimsel olanaklara kavuşturulması ve sürekliliği olan bir metot ile bakım, onarım ve
konservasyonlarının gerçekleştirilmesine gerek akademik alanda gerekse uygulama alanında
katkı sağlanması.
ç) Farklı malzeme grupları ve restorasyon konservasyon tekniklerinin etkin olarak araştırılması.
d) Ülkemizin kültür varlığı alanında, mevcut paydaşların ihtiyaçlarına cevap verecek
şekilde kapasitenin arttırılması.
e) Taşınabilir ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının konservasyon ve restorasyonlarına
yönelik olarak, gerek proje gerek uygulama düzeyinde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin ilgili bölümlerinin öğrenci ve öğretim görevlilerinin iştirak edeceği ortak çalışmalar
geliştirilmesi ve yürütülmesi, bu çalışmaların fonlanması için gerekli proje hazırlık ve başvurularının yapılması.
f) İhtiyaç ve talebe göre kültür varlığı alanındaki paydaşların ihtiyaçlarının cevaplanması kapsamında, kamu kurumları, girişimciler ve benzeri sektör aktörlerinin hizmet içi eğitimlerinin temin edilmesi, talep edilecek her türlü analiz-rapor ihtiyacının karşılanması.
g) Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapılması, vakıf kültür varlıkları alanında
hizmet veren yüklenici firma veya gerçek kişilerin sertifika ve eğitim programlarının gerçekleştirilmesi, çeşitli eğitim programlarıyla kamu bilinci oluşturulması ve halkın koruma konusuna katılımının arttırılması.
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ğ) Akademik alanda çalışma yapan araştırmacıların çalışmalarına altyapı sağlayacak
bir platformun kurulması.
h) Vakıf kültür varlıkları proje ve uygulama geçmişine yönelik olarak sayısal bir arşiv
oluşturulması, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yürütülecek ortak çalışma ile veri tabanının güncel
tutulması.
ı) Koruma, restorasyon ve konservasyon konularında uluslararası ve ulusal yayınların,
tezlerin, standartların ve bilimsel araştırmaların toplandığı; araştırmacıların, öğrencilerin ve
öğretim elemanlarının faydalanabileceği bir kütüphane oluşturulması.
i) Koruma, restorasyon ve konservasyon konularında paneller, konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar, bilinçlendirme toplantıları, taşınabilir vakıf kültür varlıklarına yönelik sergiler düzenlenmesi; düzenlenen her türlü etkinliğe ait yayın hazırlanarak bunların basım ve dağıtımının yapılması.
j) Merkezin yukarıda sayılan faaliyetleri için gerekli laboratuvarlarının ve atölyelerinin
kurulması ve bunların teçhiz edilmesi.
k) Islak kimya ve kimyasal enstrümental analiz laboratuvarı, fizikomekanik laboratuvarı, petrografi ve yapı bilimi laboratuvarları kurularak tarihi yapıların özgün malzeme analizlerinin yapılması; bunların yapım teknikleri, tarihî strüktürlere dair yapı analizlerinin ve deneylerin gerçekleştirilmesi, elde edilen laboratuvar ve deney sonuçları değerlendirilerek malzemelerin/yapıların konservasyon raporlarının hazırlanması; yapıların özgün malzeme özelliklerinin, yapım tekniği ve karakteristik taşıyıcı sistem özelliklerinin, afet güvenliklerinin belirlenmesi.
l) Restorasyon ve konservasyon uygulamaları ile tarihî yapıların sağlamlaştırma uygulamalarında kullanılacak yeni malzemelerin ve inovatif tekniklerin içeriği ve türüne yönelik
öneriler geliştirilmesi.
m) Tarihî yapılarda kullanılacak taş, tuğla, ahşap, demir, onarım harcı, taş sağlamlaştırıcı, yüzey temizleyici gibi restorasyon/konservasyon malzemeleri konusunda araştırmalar yapılarak yeni ürünlerin ve kaynakların geliştirilmesi ve denenmesi.
n) Koruma, restorasyon ve konservasyon konularında uluslararası ve ulusal yayınların,
standartların ve bilimsel araştırmaların, araştırma projelerinin yapılması ve yayınlanması.
o) Devlet kurumları, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında kurumlar arası işbirliği olanakları oluşturularak kültürel mirasın korunması alanında sağlıklı işleyen projelendirme,
uygulama ve denetim bağlantılarının oluşturulması.
ö) Türk mimarlık eserlerinin ve mimarî sitlerin korunması, bunların restorasyonu ve
bakımı hakkında araştırmalar ve uyarıcı yayınlar yapılması, üniversitenin ilgili akademik birimleriyle işbirliği yapılması.
p) Alanda yabancı dillerde yapılmış yayınların veya bunların mikrofilmlerinin Merkezin
kendi kitaplığında toplanması; en önemlilerinden başlayarak, yabancı dildeki eserlerin dilimize,
Osmanlıca ile yazılmış eserlerin de günümüzün yazısına çevrilip ilgililerin istifadesine sunulması.
r) Yukarıda sayılan faaliyetler için gereğinde yurt içinde ve yurt dışındaki bilim kurumları, resmî kuruluşlar ve bilim adamları ile işbirliği yapılması, araştırma gezisi ve teknik geziler
tertip edilmesi.
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s) Merkezin yukarıda sayılan faaliyetleri için gerekli laboratuvar ve atölyelerin kurulması ve bunların teçhiz edilmesi.
ş) Yukarıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerektiğinde ayrı birimler kurulması
veya geçici komisyonlar oluşturulması.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Organlar
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Danışma Kurulu.
b) Yönetim Kurulu.
c) Müdür.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Danışma Kurulu;
a) Konu ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilerek Üniversite Senatosunca seçilecek yedi üye,
b) Vakıf kültür varlıkları alanında faaliyet yürüten kişiler arasından Üniversite Senatosunca seçilecek üç üye,
c) Müdür ile iki müdür yardımcısı,
olmak üzere toplam onüç kişiden oluşur.
(2) Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Danışma Kurulu yılda iki kez Eylül ve
Mart ayları içinde Müdür başkanlığında en az yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile toplanır. Gerektiğinde Danışma Kurulu, Müdürün veya üyelerinin yarısından bir fazlasının isteği üzerine
olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Kurul kararlarında oyçokluğu esası aranır.
(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu incelemek.
b) Merkezin gelecek yıl çalışmaları hakkında yönlendirici tavsiye kararları almak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından bu alanda
çalışmalar yapmış/yapmakta olan Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek
dört öğretim elemanı ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü kararları almak; plan ve program esaslarını belirlemek.
b) Danışma Kurulunun aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma programlarının
uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyacı ile bütçesini görüşerek karara bağlamak.
ç) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu görüşmek.
d) Müdürün önereceği proje grubu veya birimleri ile ilgili işleyiş kurallarını belirlemek.
(3) Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda bir kez toplanır. Gerekli görülen durumlarda
Müdür ya da Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Müdür ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür; bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmakla tanınan öğretim üyeleri arasından Üniversite Senatosunca önerilerek, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal
üyesi ve başkanıdır, çalışmalarında Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Çalışma programlarının Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezin bu Yönetmelik gereğince yapması gereken işlerin yapılmasını sağlamak.
c) Rektörlüğe, beraber çalışacağı Müdür Yardımcılarını önermek.
ç) Gerektiği hallerde Danışma Kurulu ile Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek.
d) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, bunları
Yönetim Kurulunun görüşüne sunup, onayını aldıktan sonra uygulamak.
e) Proje gruplarının çalışma ekiplerini kurmak.
f) Merkez bünyesinde oluşturulan grupların faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
Müdür yardımcıları
MADDE 11 – (1) Müdür tarafından kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere
Üniversitenin öğretim elemanları arasından; sosyal faaliyetlerden, bilimsel faaliyetlerden, teknik ve malî işlerden sorumlu olmak üzere en fazla iki kişi üçer yıllığına müdür yardımcısı
olarak görevlendirilir. Müdür görev başında bulunmadığı zaman kendisine yardımcılarından
görevlendireceği birisi vekâlet eder. Müdür istediği zaman yardımcılarını değiştirebilir.
Proje grupları
MADDE 12 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezin çeşitli
çalışmalarını yürütmek üzere gerekli görülen sayıda elemandan oluşan proje grupları kurulabilir. Kurulan gurubun yöneticisi proje grubunun teşkili sırasında belirlenir. Gruplar içinde çalışma konularına göre personel değişimi yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,
ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosunun kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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KTO Karatay Üniversitesinden:
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/3/2012 tarihli ve 28230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(7) Doğrudan temin usulüyle yapılan satın almalarda komisyon kararı aranmaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Sayısı
Tarihi
11/3/2012

28230

—— • ——

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 10 uncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye bağlı birimlere
yatay geçiş, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile
Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
(2) Dikey geçişler; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek
Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
(3) ÖSYM ile yerleşen ve Üniversitede birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler,
daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için muaf olmayı
talep edebilirler. Öğrenciler muafiyet başvurularını, dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile
birlikte Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları ilk yarıyılın/yılın derslerinin başlamasını izleyen
on beş iş günü içinde ilgili birime yapmak zorundadırlar. Süresi içerisinde muafiyet talebinde
bulunmayan öğrenci ilgili dönemin tüm derslerinden sorumludur.
(4) Ders muafiyetleri, muafiyet başvurularının sona ermesini takiben beş iş günü içinde,
öğrencilerin ayrıldıkları yükseköğretim kurumunda başardıkları dersler göz önüne alınarak, ilgili bölüm/program intibak komisyonunun önerisi ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından
tüm eğitim-öğretim planını kapsayacak şekilde bir defada karara bağlanır. Alınan karar, öğrenciye de tebliğ edilir. Verilen kararlara itirazlar kararın ilanından itibaren beş iş günü içinde
ilgili birime yapılmak zorundadır. Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler.
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(5) Ortak zorunlu dersler dahil, daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda
başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencilerin muaf olduğu toplam kredi;
bulunduğu sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin % 50’sinden fazla ise bir üst sınıfa intibakı yapılır. Bu öğrenciler, intibaklarının yapıldığı dönem öğrencilerine uygulanan mevzuat
hükümlerine tabi olurlar.
(6) Kurum içi yatay geçiş yapan ve Üniversitede öğrenim gören/görmüş öğrencilerin
daha önceki programlarında almış oldukları ve muafiyeti kabul edilen dersin/derslerin notları,
yeni programlarındaki derslere işlenip, dönem ve genel not ortalamalarına katılır.
(7) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersin/derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, bu Yönetmeliğin 21 inci
maddesinde belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir. İlgili
yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen dersler, not döküm belgesinde M (muaf) harf
notu ile gösterilir. Bu dersler öğrencilerin dönem ve genel not ortalamasına katılmaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – 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

123456-

3/2/2012
21/5/2012
8/11/2012
31/5/2013
12/8/2013
12/11/2013

28193
28299
28461
28663
28773
28819

—— • ——
Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/6/2010 tarihli ve 27603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman
Demirel Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.
“(7) Öğrenci, yaz döneminde almak üzere müracaat ettiği derslerin çakışması veya açılmaması nedeniyle alamadığı ders sayısı kadar, toplamda 20 krediyi aşmayacak şekilde, açılmış
olan derslerden ders değişikliği yapabilir. Açılmayan veya çakışma nedeniyle alamadığı dersler
için yatırmış olduğu ders ücretleri, ders değişikliği yaptığı derslere aktarılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Yaz döneminde çakışması nedeniyle bırakılan veya açılmayan derslerin ücretleri ders değişikliği yapılmaması durumunda öğrencilere iade edilir.”
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MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/6/2010
27603
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

12-

5/7/2011
13/6/2012

27985
28322

—— • ——
Tunceli Üniversitesinden:
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/8/2011 tarihli ve 28021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunceli
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Fakülte/yüksekokullarda; zorunlu ve seçmeli dersler kuramsal ve/veya uygulamalı
olarak yapılır. Bir öğretim programında kuramsal ve uygulamalı derslerin toplamı haftada kırk
ders saatinden çok olmamak üzere ilgili kurullarca belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır. Mesleki uygulama ve staj haftalık ders saati hesabında dikkate alınmaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Ön lisans/lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.
Öğrencinin bir yarıyılda programına alabileceği derslerin toplamı 40 saat/haftadan fazla olamaz.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.
“2013-2014 eğitim öğretim yılında son sınıfta olan öğrenciler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tunceli Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin 2013-2014 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında 36 hafta/saat
sınırlamasından dolayı alamadığı dersler, 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında bir
defaya mahsus olmak üzere açılır. Bu açılan dersler sadece son sınıf öğrencileri tarafından alınabilir. Bu durumda, 40 saat/hafta ders sınırlaması dikkate alınmaz.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tunceli Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/8/2011

28021
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Yeditepe Üniversitesinden:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesinde yürütülen lisansüstü
programlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yeditepe Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 19, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
b) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü
Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde enstitüler için belirlenen anabilim dallarını,
c) Anabilim dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan başkanı,
ç) Enstitü: Yeditepe Üniversitesine bağlı enstitüleri,
d) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
e) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
f) GMAT: Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası
düzeyde kabul gören Graduate Management Admission Testini,
g) GRE: Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası
düzeyde kabul gören Graduate Record Examination Sınavını,
ğ) IELTS: International English Language Testing System yabancı dil sınavını,
h) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ı) Lisansüstü programlar: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta
yeterlik programlarını,
i) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu,
j) Temel Tıp Puanı: Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart
puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,
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k) TOEFL: Uluslararası Test of English as a Foreign Language Sınavını,
l) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
m) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,
n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
o) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kabul ve Kayıt Esasları
Kabul koşulları
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurularda;
a) Adayın lisans diplomasına sahip olması,
b) Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olunması durumunda, YÖK tarafından
verilen denklik belgesi,
c) Tezli yüksek lisans programı başvurularında, başvurulan programın puan türünde
son üç yıl içinde alınmış ALES’ten en az 55 puana veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğerliği
kabul edilen GMAT, GRE ve benzeri sınavların Senato tarafından belirlenecek yeterli puanlarına sahip olunması,
ç) Tezsiz yüksek lisans programları ile Güzel Sanatlar alanındaki yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmaması,
d) Gerek tezli, gerek tezsiz yüksek lisans programları başvurularında, yabancı dil bilgisi
için ÜDS, KPDS, YDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavdan ya da Üniversitenin yapacağı yeterlik sınavından yeterli puanın alınması,
e) Yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmayanlar için 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Programı EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yabancı dil hazırlık programına devam edilmesi,
f) Yeditepe Üniversitesi lisans mezunları için yabancı dil yeterliği aranmaması
gerekir.
(2) Doktora programlarına başvurularda;
a) Bir tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp,
Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya
yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılmış uzmanlık belgesine sahip olması,
b) Yüksek lisans diploması ile başvurulması halinde son üç yıl içinde alınmış ALES’ten
en az 55 puana, lisans diploması ile başvurulması halinde en az 80 puana veya YÖK tarafından
eşdeğerliği kabul edilen GMAT, GRE ve benzeri sınavların yeterli puanlarına sahip olunması,
c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri bir puan olması
gerekir.
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(3) Sanatta Yeterlik programına başvurularda,
a) Adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması ve Güzel Sanatlar
Fakülteleri ile Konservatuvarlar haricinde, ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan en az 80 puana sahip olunması,
b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri bir puan olması
gerekir.
(4) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı
aranmaz.
(5) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurularda;
a) Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 Temel Tıp Puanına veya
ALES’in Sayısal kısmından en az 55 standart puana sahip olmaları,
b) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği
ve Veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları
gerekir.
(6) Yukarıda sayılanların yanı sıra gerek yüksek lisans, gerek doktora ve sanatta yeterlik
programına kabulde ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı üzerine
lisans not ortalaması, referans mektubu, niyet mektubu, sınav, mülâkat/portfolyo incelemesi
gibi Senato tarafından kabul edilen tüm koşulların sağlanması gerekmektedir.
(7) Tezli yüksek lisans, doktora ve ALES puanının arandığı sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının ağırlığı en az %50 olarak belirlenir.
(8) Doktora, sanatta yeterlik ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci
kabulünde, ÜDS, KPDS veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.
Kayıt işlemleri
MADDE 6 – (1) Başvuruları kabul edilen adayların ilan edilen süre içinde Üniversitenin
Öğrenci İşleri Müdürlüğüne kayıt için başvurmaları gerekir.
(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 7 – (1) Kurumiçi ve kurumlararası lisansüstü programlara geçişlere ilişkin
ilke ve kurallar Senato tarafından belirlenir.
Özel öğrenciler
MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından
yararlanamaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretime İlişkin Esaslar
Lisansüstü programların amacı
MADDE 9 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda
bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
(3) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları
geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
(4) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve
sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.
(5) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik programlar, ilgili
alan öğretmenlerinin yetiştirilmesini hedeflemektedir.
(6) Uzaktan öğretim programlarının amacı, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim
faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesidir.
Öğretim süreleri
MADDE 10 – (1) Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak
üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın,
a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında tamamlama süresi azami üç yıldır. Doktora programlarında, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için azami altı yıl, dersleri
başarıyla tamamlama süresi azami iki yıldır. Lisans derecesiyle kabul edilenler için azami
dokuz yıl, dersleri başarıyla tamamlama süresi azami üç yıldır;
b) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu Yönetmelikte belirtilen azami sürede tamamlayamadığı
için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili
enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay
olmak üzere yeni süreler verilir.
(2) Sanatta Yeterlik Programında,
a) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami tamamlama süresi altı yıl, gerekli
kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için azami tamamlama süresi dokuz yıl, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi üç yıldır. Daha kısa sürede mezun olacak öğrenci hakkında karar Senato tarafından verilir.
b) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje çalışmasını yukarıda belirtilen sürelerde tamamlayamayarak sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili
anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya
proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler
verilir.

15 Nisan 2014 – Sayı : 28973

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 59

(3) Belirtilen azami süreler içinde mezun olamayanlar için ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
(4) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları
süre azami öğretim süresinden sayılır.
Öğretim dili
MADDE 11 – (1) Üniversitenin öğretim dili İngilizcedir. Ancak, İngilizce dışında diğer
dillerde öğretim yapan lisansüstü programlar açılabilir. Ayrıca, ilgili enstitü kurullarının önerisi
ve Senatonun onayıyla bazı dersler ile hazırlanacak bazı tezler ve metinler İngilizce dışında
başka dillerde yapılabilir.
Ders alma ve kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde
öğretim ücretini yatırdıktan sonra Üniversitenin elektronik ders kayıt sisteminden akademik
danışmanın denetimi ve onayıyla derslerini seçer.
(2) Mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin başvuruları üzerine durumları ilgili yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülenlerin
ders kaydı yapılır. Ancak, mazeretleri kabul edilen öğrencilerin ders kayıtları ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar yapılabilir. Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ders
kaydı yapılamaz. Bu sürenin bitiminden sonra mazeretlerin devam etmesi halinde öğrenci ilgili
yarıyıl için geçici olarak ayrılmış sayılır.
(3) Lisansüstü dersler ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
(4) Akademik danışman, ilgili yarıyılda alınacak derslere ilişkin olarak, öğrencinin öncelikle; 14 üncü maddede belirtilen ders yüklerini, herhangi bir F notu ve/veya W notu olan
dersi varsa onları, öğretim programı dikkate alınarak içinde bulunduğu yarıyıl itibariyle zorunlu
derslerini, varsa ön koşullu derslerini ve alt yarıyıllar içinde listelenen derslerden almadıklarını
almasını sağlar ve ilgili yarıyılda kayıt olacağı tüm derslere 15 inci maddede belirtilen devamsızlık sınırlarını geçmeyecek şekilde devam edebilmesi gerekliliğini gözeterek onayını verir.
(5) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi ve tez çalışması gibi kredisiz derslerin alındığı yarıyılda kayıtlarının yapılması zorunludur.
Derslerin kredi değerleri
MADDE 13 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamıyla laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin
en az yarısının toplamından oluşur.
(2) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi ve tez çalışması gibi derslerin haftalık teorik
ve uygulama saatleri belirlenir ancak, bu derslere kredi değeri verilmez.
(3) Öğrenciler, program dışı dersleri kredisiz (NC) olarak alabilirler. Ancak, bu derslerden aldıkları notlar, öğrenim belgesinde (transkript) gösterilir.
(4) Öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversiteden diploma almaya yönelik
olmayan ve kredili veya kredisiz (ND) olarak da ders alabilirler. Bu dersler not ortalaması hesabına katılmaz.
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Ders yükü
MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesinden oluşur. Anabilim dalı kararıyla tezsiz yüksek lisans
programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.
(2) Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7
ders ile 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından
itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin
en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.
(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için toplam
21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik 14 ders, yeterlik
sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine
sayılmaz.
(4) Sanatta yeterlik programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet
ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.
Derse devam
MADDE 15 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü
sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.
(2) Öğrencinin dersin tamamına devamı esastır. Ancak derslerin %20’sini aşmayan ve
haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir. Öğrencilerin ders, uygulama ve benzeri
çalışmalara devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam zorunluluğunu
yerine getirmeyen öğrenciye FA notu verilir.
Bilimsel hazırlık programı
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen
adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yüksek lisans veya doktora
programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
b) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başka bir yükseköğretim kurumundan almış
olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programı, ancak yüksek lisans ve doktora programına kabul edilmiş olanlara uygulanır.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.
(4) Her bir adayın bilimsel hazırlık programı kapsamında hangi dersleri alacağı ve muafiyet durumu, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla
belirlenir.
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(5) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra
ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü
programa yönelik dersler de alabilir.
(6) Bilimsel hazırlık programında alınan ders, ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen
esaslarına göre yürütülür.
(7) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre
geçici ayrılma dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen
yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danışmanlık, Jüri ve Tez İzleme Komiteleri
Danışmanlık
MADDE 17 – (1) Akademik danışman, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrencinin ders/uygulama seçimi ile dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir
öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim elemanını en geç
birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
(2) Tez/sergi/proje danışmanı, tezli yüksek lisans programı ile doktora ve sanatta yeterlik programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili Enstitüye önerir; danışman önerisi ilgili
Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. Tez/sergi/proje çalışmasının niteliğinin birden
fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanır.
(3) Tezli yüksek lisans programı ile sanatta yeterlik programında danışman, Senatonun
belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri arasından; doktora programında ise öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora programında ikinci tez danışmanının
doktora derecesine sahip olması gerekir.
Doktora tezi izleme komitesi
MADDE 18 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi
oluşturulur.
(2) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.
(5) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.
Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
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Jürilerin belirlenmesi
MADDE 19 – (1) Doktora yeterlik sınav jürisi, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğretim üyelerinden oluşur.
(2) Tezli yüksek lisans veya doktora programında tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır.
(3) Tez jürisi, tezli yüksek lisans programında, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az
biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Doktora programında jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde
yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak
üzere beş kişiden oluşur. Sanatta yeterlik programında jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az
ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınav ve Değerlendirme Esasları
Sınav esasları
MADDE 20 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında
yapılır.
(2) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen yedi iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
(3) Mazeretleri ilgili enstitünün yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler,
ara sınav haklarını öğretim elemanı tarafından belirlenecek bir tarihte kullanırlar.
(4) Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.
(5) Yarıyıl sonu sınavlarında mazeret kabul edilmez.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı veya jüri değerlendirme sonuçlarına, maddi hata yönünden sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde kayıtlı
bulunduğu programın bağlı olduğu enstitü müdürlüklerine başvurarak itiraz edebilirler.
(2) İtiraz dilekçeleri ilgili öğretim elemanına veya jüri başkanına gönderilerek üç iş
günü içerisinde sonuçlandırılması sağlanır.
(3) İlan edilen notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun
onayıyla yapılır.
Derste başarı ve ders tekrarı
MADDE 22 – (1) Her dersin öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların yarıyıl
notu içindeki ağırlığı %30’dan az, %70’ten fazla olamaz.
(2) Başarı notu, yüksek lisansta CC, doktorada CB’den düşük olamaz. Bunun altındaki
notlar ders tekrarı gerektirir.
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(3) Her yarıyıl sonunda yüksek lisansta CC’den, doktorada CB’den düşük not veya W
notu alınan derslerin, açıldıkları ilk yarıyılda alınması zorunludur. Ancak, bu dersler, seçmeli
ya da sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine danışman tarafından
önerilen anabilim/anasanat dalınca uygun görülen başka dersleri alırlar.
(4) Yüksek lisansta CC’den, doktorada CB’den düşük not veya W notu alınan dersin
tekrarında dersten çekilmek söz konusu olamaz.
(5) Öğrenciler izledikleri programın tüm derslerinden geçer not aldıkları halde genel
not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, öğretim programında yer alan derslerini tekrarlayabilir.
Notlar
MADDE 23 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından,
yarıyıl içindeki uygulama, laboratuvar gibi çalışmalar ile sınav ve akademik faaliyetler göz
önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarı notu olarak bir harf notu verilir.
Başarı notları, katsayıları ve puanlar aşağıda gösterilmiştir:

(2) Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır.
a) AU- Dinleyici: Derse dinleyici olarak katılan öğrencilere verilir.
b) I- Eksik: Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan
öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç izleyen yarıyılın
ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin tamamlanması
üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.
c) L- İzinli: Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır.
ç) NC- Kredisiz : Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.
d) ND- Diplomaya Yönelik Olmayan: Üniversiteden diploma almaya yönelik olmayan
ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.
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e) S- Yeterli : Kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
f) U- Yetersiz : Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
g) R- Tekrar : Dersin tekrarlandığını gösterir.
ğ) RR- Not Yükseltmek İçin Tekrar: Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için
verilir.
h) T- Transfer: Kurumiçi veya kurumdışı başka bir programdan transfer olup ilgili anabilim dalı önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir. Kurumiçi transfer derslerinin notları ortalamaya katılır, kurumdışından transfer edilenler katılmaz.
ı) W- Dersten Çekilme : Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.
i) X- Proje ve Tezler İçin Devam Ediyor: Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte
olan öğrencilere verilir.
Not ortalamaları
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel
not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.
(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeriyle yarıyıl sonunda alınan
harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımıyla elde edilir.
(3) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dahil olmak üzere o zamana kadar
almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde üçüncü hane beşten küçükse ikinci hane değişmez,
beş veya beşten büyükse ikinci hanenin değeri bir artırılır.
(6) Genel not ortalamasına tekrar edilen dersten alınan en son not katılır.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları, Haziran-Temmuz ve Aralık-Şubat aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.
(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan doktora yeterlik sınav jürisi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı
başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
(6) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.
Doktora tezi önerisi savunması
MADDE 26 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini,
Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(3) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir.
Yüksek lisans ve doktora tezleri ile sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans veya doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini
jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, tez veya sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
(3) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri tez veya sanatta yeterlik çalışması hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(4) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan yüksek lisans veya doktora
öğrencisi, tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını veya başarılı olan sanatta yeterlik öğrencisi,
tezini veya sanatta yeterlik çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.
(5) Yüksek lisans tezi ve sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri
önünde yeniden savunur.
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(6) Doktora tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.
(7) Yüksek lisans veya doktora tezi ile sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez veya sanatta yeterlik çalışması konusu verilir.
(8) Ayrıca, lisansüstü öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması
verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.
ALTINCI BÖLÜM
Ortaöğretim Alan Öğretmeni Yetiştirme ve Uzaktan Öğretim Programları
Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik programlar
MADDE 28 – (1) İlgili alanın bulunduğu fakülte ile eğitim fakülteleri ve ilgili anabilim
dallarınca ortak yürütülen Birleştirilmiş Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans programları düzenlenebilir. Bu programların lisans öğrencileri, ilk yedi yarıyıldaki derslerini ilgili alanın bulunduğu
fakülteden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler, son yarıyılda ilgili
alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamaları eğitim fakültesinden alırlar. Tüm
ders ve uygulamaları başarı ile tamamlayan öğrencilere, ilgili alanın adını ana dal, eğitim fakültesi alanını da yan dal olarak belirten lisans diploması verilir. Lisans eğitimlerini tamamlayan
öğrenciler, ilgili enstitüye bağlı anabilim dalında yürütülen tezsiz yüksek lisans programına
doğrudan geçebilirler. Lisansüstü programda iki yarı yıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet
için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan
yüksek lisans diploması verilir.
(2) Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrenciler için, lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen
olarak yetiştirilmeleri amacıyla, üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans
programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim
Kurulunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.
(3) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen birleştirilmiş
lisans ve tezsiz yüksek lisans ile tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet
şartları ve bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Üniversitelerarası Kurulun
görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.
Uzaktan öğretim programları
MADDE 29 – (1) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının
yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan
öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma, Kayıt Silme ve İzinlere İlişkin Esaslar
Diploma
MADDE 30 – (1) Girdikleri programı başarıyla tamamlayan öğrencilere diploma verilir. Diplomalarda öğrenim görülen programın onaylanmış adı ve derecesi ile yüksek lisans
programlarında, programın tezli veya tezsiz olduğu belirtilir. Diplomalarda enstitü müdürü ile
rektörün imzası bulunur.
(2) Sanatta Yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.
(3) Öğretmen yetiştirme tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrencilere ayrıca ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Kayıt silme
MADDE 31 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereği Üniversiteden çıkarılma
cezası almış olan öğrencinin kaydı ilgili yönetim kurulu kararıyla silinir.
(2) Öğrenci Üniversiteden kendi isteğiyle de kesin olarak ayrılmak isteyebilir. Bu öğrencinin ilgili enstitü müdürlüğüne şahsen dilekçe ile başvurması gerekir. Bu istek ilgili enstitü
yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanır.
(3) Her iki şekilde de Üniversiteden kaydı silinen öğrenciye istemesi halinde öğrenim
durumunu gösteren bir belge verilir.
Geçici ayrılma
MADDE 32 – (1) Öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla bir veya
iki yarıyıl öğrenimine ara vermesine izin verilir. Bir öğrenci, birden fazla geçici ayrılma isteminde bulunabilir. Ancak, geçici ayrılma süresi, toplam dört yarıyıldan fazla olamaz.
(2) Geçici ayrılma süresi, normal ve azami öğretim süresine dahil değildir. Geçici ayrılmalarına izin verilen öğrencilerden öğretim ücreti aynen alınmaya devam edilir.
İlişik kesme
MADDE 33 – (1) Üniversiteden mezun olarak ya da kaydını sildirerek ayrılan öğrenci,
Üniversitenin ilgili birimlerinden ilişik kesme işlemlerini şahsen yapar.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34 – (1) 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 bahar yılından önce lisansüstü programlarından
herhangi birine başlamış bulunan öğrencilerin intibaklarıyla ilgili uygulamalar ilgili enstitü kurulunca karara bağlanır.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
3/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/14)
MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Lagünlerin ve dalyan kuzuluklarının çit aralıkları dik konumda 3 cm’den az olamaz.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
TARİH
KARAR NO
KONU

: 7/4/2014
: 2014/13
: Maliye Hazinesine ait bazı taşınmazların
özelleştirme kapsam ve programına alınması.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26.02.2014 tarih ve 1689 sayılı yazısına istinaden;
1. Mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait;
• İzmir ili, Urla ilçesi, Sıra Mahallesinde bulunan 389 ada 1 parsel numaralı 27.614,00 m2
yüzölçümlü taşınmazın,
• İzmir ili, Urla ilçesi, Sıra Mahallesinde bulunan 391 ada 1 parsel numaralı 33.339,00 m2
yüzölçümlü taşınmazın,
• İzmir ili, Urla ilçesi, Zeytinalanı Mahallesinde bulunan 27 ada 1 parsel numaralı
22.987,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın ¾ hissesine isabet eden 17.240,25 m2 lik kısmının,
• İzmir ili, Urla ilçesi, Zeytinalanı Mahallesinde bulunan 26 ada 1 parsel numaralı
3.970,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın ¾ hissesine isabet eden 2.977,50 m2 lik kısmının
özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,
2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemi ile özelleştirilmelerine ve satışın varlık satışı
suretiyle gerçekleştirilmesine,
3. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazların her türlü
bakım, onarım ve işletilmesi ile bu taşınmazlardan doğan her türlü yükümlülükler ve
işletilmelerinden elde edilecek gelirlerin Maliye Hazinesine bırakılmasına,
4. Özelleştirme işlemlerinin iki (2) yıl içinde tamamlanmasına
karar verilmiştir.
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T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
15 Nisan 2014
SALI

Sayı : 28973

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:
SAYI: 2008/126 - 2008/445 E - K
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; sanık Mustafa ve Emine oğlu, 14/03/1976
Reyhanlı doğumlu, Hatay, Kırıkhan, Muratpaşa nüfusunda kayıtlı ABİT KURUDAL ve sanık
Ahmet ve Rahime oğlu, 20/08/1982 Reyhanlı doğumlu, Hatay, Reyhanlı, Mehmetbeyli nüfusunda
kayıtlı. AHMET KUŞKONMAZ hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet
suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 26/03/2008 tarih ve 2008/126 esas,
2008/445 karar sayılı ilamı sanıklar hakkında 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1-1
ve 2. Cümle, 4/2, TCK'nun 62/1, 52 maddeleri gereğince ayrı ayrı neticeten 1 yıl 8 ay hapis ve
30.000,-TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına, sanıklara verilen hapis cezasının 2 yıl süreyle
ertelenmesine karar verildiği, verilen kararın temyiz üzerine Yargıtay'a gönderildiği, temyiz
incelemesini yapan Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 12/12/2012 tarih ve 2010/1355 esas 2012/30882
karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmesine müteakip, sanık Ahmet Kuşkonmaz tarafından
yapılan istem sonucu Mahkememizce infazın durdurulmasına yer olmadığına ilişkin yine
Mahkememizin 15/04/2013 tarih ve 2008/126 esas 2008/445 sayılı ek kararına yapılan sanıklar
Ahmet Kuşkonmaz ve Abit Kurudal'ın itirazlarının Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/05/2013
tarih ve 2013/925 D. İş sayılı kararıyla reddine karar verildiği, verilen karar aleyhine sanıkların
04/07/2013 Hakim havale dilekçesiyle kanun yararına bozma talebinde bulundukları, talebin
değerlendirilmek üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildiği, Ceza İşleri
Genel Müdürlüğünün 07/11/2013 tarihli kararı ile; tüm dosya kapsamına, dayandığı gerekçeye ve
mahkemenin takdirine nazaran, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/05/2013 tarih ve 2013/925
D.İş sayılı kararı aleyhine kanun yararına bozma yoluna gidilmemesine karar verilmiştir.
Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 07/11/2013 tarihli kararının, sanıkların adresi belli
olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın
ilanen tebliğine karar verilmiştir.
2255

—— • ——



Hatay 4. Asliye Ceza Hakimliğinden:
ESAS NO : 2009/916
KARAR NO : 2012/842
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Ali ve Emel oğlu 1991 Antakya doğumlu
36853483134 T.C. Kimlik nolu ERSİN KOÇAK hakkında Mahkememizde yapılan yargılama
sonunda;
Sanık Ersin KOÇAK’ın gerek beyan etmiş olduğu yurt içi ikametgah adresine ve gerekse
kolluk marifeti ile belirlenen yurt dışındaki adresine kendisine tebliğ edilmek üzere gönderilmiş
bulunan Mahkememiz kararının tebliğ edilememiş olması nedeni ile hüküm özetinin ilan yoluyla
tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 03.10.2012 tarih ve 2009/916 E. 2012/842 sayılı kararı ile sanık hakkında
TCK.nun 204/1, 43/1-2 62/1 maddeleri uyarınca 2 Yıl 1 Ay hapis cezasına karar verilmiştir.
İşbu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal sürede temyiz yoluna
başvurulabileceği, başvurulmadığı taktirde 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı 7201 sayılı
Tebligat Yasasının ilgili hükümleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
2256
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İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimliğinden:
ESAS NO : 2009/5
KARAR NO : 2013/597
Görevli Memura karşı direnme suçundan, Alican oğlu Rana'den olma, Kırgızistan 1974
Doğ. Kırgızistan uyruklu sanık IKRAM MADRAKHIMOV hakkında İst. C.Başsavcılığının
2008/24062 esas nolu, 26/12/2008 tarihli iddianamesiyle mahkememize açılan kamu davasının
yapılan açık duruşması sonunda:
G.D : Görevli memura karşı direnme suçunu işlediği sabit görülmekle eylemine uyan
TCK 265/1, 53/1-a,b,d,e, TCK 53/1-c CMK 231, 231/8, 231/10-11, 231/13 maddeleri gereğince
6 Ay Hapis Cezası CMK 231. maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına,
5 Yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, dair hükmü sanığın bütün aramalara rağmen
bulunamadığından karar tebliğ edilmemiştir.
Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri
gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış ve kesinleşmiş sayılmasına
karar verildi.
2437

—————

ESAS NO : 2012/198
KARAR NO : 2013/508
Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan, Sinan ve Sevim oğlu 08/07/1979
Doğ. Samsun, Tekkeköy, Hamzalı Mah. Nüf. Kyt. sanık HAMİT TURAN hakkında İst.
C.Başsavcılığının 06/02/2012 tarih, 2012/10558 C.Sav.esas nolu, iddianamesiyle mahkememize
açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda:
G.D : Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma suçunu işlediği sabit görülmekle TCK
155/2,168/1, 62,52, 53/1-a,b,d,e, 53/1-c, 58/6 maddeleri gereğince 3 Ay 10 Gün Hapis ve 200 TL
Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, dair hükmü sanığın bütün aramalara rağmen
bulunamadığından karar tebliğ edilmemiştir.
Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri
gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış ve kesinleşmiş sayılmasına
karar verildi.
2438

—————

ESAS NO : 1995/977
KARAR NO : 1997/333
Gündüzün bina içinde hırsızlık suçundan Mehmet ve Zeliha oğlu, 01/01/1953 Doğ.
Samsun, Bafra, Yeşilyazı Mah. Nüf. Kyt. SANIK SEDAT ÇAĞLAYAN hakkında İst.
C.Başsavcılığının 1995/14521 esas nolu, 13/06/1995 tarihli iddianamesiyle mahkememize açılan
kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda:
G.D : 5237 Sayılı yasa gereğince yeniden değerlendirme yapılarak, Gündüzün bina içinde
hırsızlık suçundan, Mahkememizin 26/11/2013 tarihli EK KARARLA TCK 765 sayılı TCK'nun
491/4-son, 765 sayılı TCK'nun, 523, 765 sayılı TCK'nun 81/2, 765 sayılı TCK'nun 40. maddeleri
gereğince 2 SENE 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA dair hükmü
sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından karar tebliğ edilmemiştir.
Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri
gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış ve kesinleşmiş sayılmasına
karar verildi.
2439
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

2013/9486
Resmi belgede sahtecilik
29/09/2008
Mesiha Şener: Mustafa, Besi 1965 D.lu Katip Muslahattin Mah. Köroğlu
Sokak No: 23 Fatih/İstanbul adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 14/06/2011 gün ve 2009/40 E. 2011/819 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden
Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Onama isteyen 14/04/2013
gün ve 11/2011/279885 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

—————
ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

3002

:
:
:
:

2013/7058
Ticareti usulüne aykırı terk etmek
07/11/2007
Volkan Barel: Muzaffer, Emine 1977 D.lu Öz Ankara Top. Sitesi 3. Blok
No: 118 Gimat-Macunköy/Ankara adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Serik İcra Ceza Mahkemesinden verilen
07/06/2010 gün ve 2007/2531 E. 2010/675 K. sayılı hükmün müşteki vekili tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden
Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Bozma isteyen 12/03/2013
gün ve İcra Bölümü/2012/231599 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
3003/1-1

—————

ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

2012/16618
Resmi belgede sahtecilik
06/08/2006
Muharrem Mutlu: Turhan, Şükriye 1974 D.lu Veliefendi Mah. 74/C Sokak
No: 4/1 Zeytinburnu/İstanbul adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Fatih (Kapatılan) 6. Asliye Ceza
Mahkemesinden verilen 02/06/2009 gün ve 2006/633 E. 2009/400 K. sayılı hükmün sanık
tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316.
maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa
tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31.
maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının
Onama isteyen 28/05/2012 gün ve 11/2010/28705 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı
ilan olunur.
3004
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
ESAS NO : 2013/6717
SUÇ
: Resmi belgede sahtecilik
SUÇ T.
: 27/02/2006
SANIK
: Muhammet TUĞRUL: Süleyman, Fatma oğlu, 1971 D.lu, Tepe Mermercilik
İnş. Malz. Akar. Mümes. Ltd. Şti. Akçeşme Mah. Menderes Bulvarı No:
137 Merkez/Denizli adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Denizli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 03/05/2011 gün ve 2009/357 E. 2011/130 K. sayılı hükmün sanıklar tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden
Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Onama, Bozma isteyen
27/02/2013 gün ve 15/2011/314074 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
3005

—————

ESAS NO : 2013/22083
SUÇ
: Resmi belgede sahtecilik
SUÇ T.
: 20/07/2004
SANIK
: Emine Selin AKGÜL: Şahin, Havva kızı 1976 D.lu İstanbul Yolu 13. Km.
Benzinlik Mah. No: 430 Yenimahalle/Ankara adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen
02/02/2012 gün ve 2009/188 E. 2012/32 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi
üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası
hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi
Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Onama isteyen 23/08/2013
gün ve 11/2012/178794 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
3006

—————

ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

2012/9473
Vergi usul kanununa muhalefet
26/01/2005 - 26/01/2006
Tarkan KIRMIZI: Yusuf, Ümüş oğlu, 13/06/1975 D.lu, M. Bey Merkez
Mah. İstoç 13 Ada 81 Bağcılar/İstanbul adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 17/03/2011 gün ve 2008/409 E. 2011/127 K. sayılı hükmün katılan vekili tarafından
temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen
son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Bozma
isteyen 11/04/2012 gün ve 11/2011/340436 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan
olunur.
3007
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
ESAS NO : 2012/25643
SUÇ
: Ticareti usulüne aykırı terk etmek.
SUÇ T.
: 08/09/2011
SANIK
: Murat Yıldırım: Ali, Ayşe 1979 D.lu Cemalpaşa Mah. Fuzuli Cad. Galeria
İş Merkezi Kat: 1 No: 101 (Klavuz Tarım Ziraii İlaç Gübre Gıda İnş. San.
ve Tic. Ltd. Şti.) Seyhan/Adana adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Antalya 2. İcra Ceza Mahkemesinden verilen
07/12/2011 gün ve 2011/1443 E. 2011/2173 K. sayılı hükmün müşteki vekili tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden
Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Onama, Bozma isteyen
28/09/2012 gün ve İcra Bölümü/2012/65014 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan
olunur.
3008

—————

ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

2013/14746
Resmi belgede sahtecilik
23/06/2008
Halil BOZTEPE: Ahmet, Meryem oğlu, 1952 D.lu, Sakarya Mahallesi
Sakarya Sokak No: 24 16250 Osmangazi/Bursa adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Bursa 7. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
02/11/2010 gün ve 2010/394 E. 2010/2149 K. sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden
Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Bozma isteyen 05/06/2013
gün ve 11/2012/59874 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
3009

—————

ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

2013/8568
Resmi belgede sahtecilik
22/01/2008
Şahin Alçayır: Musa, İntizar 1960 D.lu Mustafa Kemal Paşa Mah. 70. Sokak
No: 38/30 Torbalı/İzmir adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Konya 9. Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 23/09/2010 gün ve 2009/662 E. 2010/847 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden
Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Bozma, Düzeltilerek Onama
isteyen 28/03/2013 gün ve 11/2013/87241 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan
olunur.
3010

Sayfa : 82

RESMÎ GAZETE

15 Nisan 2014 – Sayı : 28973

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
Laboratuvar Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile
geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı
kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/39148
1 - İdarenin
a) Adresi
: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Kampüsü Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Üçtutlar Mahallesi
Çevre Yolu Bulvarı No: 10 ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : (364)2192056 - Faks: (364) 2192054
c) Elektronik posta adresi
: bap@hitit.edu.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet
adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Cihaz (1 - Saha Tipi Oksijen ve Karbondioksit
Analizörü. 2 - Ergospırometrik Koşubandı) Alımı
b) Teslim [yeri/yerleri]
: Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
c) Teslim [tarihi/tarihleri]
: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 30 (Otuz) takvim
günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzey
kampüsü Üçtutlar Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı No: 10
ÇORUM
b) Tarihi ve saati
: 06.05.2014 - Saat: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. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu,
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite
Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat
Yeterlik Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren
belgeler.
4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler
4.3.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75,00 (Yetmiş Beş TL) Türk Lirası
karşılığı Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü/Üçtutlar Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı No: 10 ÇORUM adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale
dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak
isteyenler, posta masrafı dahil 90,00 (Doksan TL) Türk Lirası doküman bedelini Hitit Üniversitesi
Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum Şb. TR66 0001
2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya
yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı
iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih,
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
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8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine (06.05.2014 Salı Saat: 14:00) kadar Hitit Üniversitesi
Rektörlüğü Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/ Üçtutlar Mahallesi
Çevre Yolu Bulvarı No: 10 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi ve saatinde (Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Kampüsü
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Üçtutlar Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı No: 10
ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer
eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
2940/1-1

—— • ——

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKLAR-DENİZLİ HAT KESİMİNDEKİ GAR VE
İSTASYONLARDA BULUNAN UIC 60 RAYLI BETON TRAVERSLİ 1/12 R:500 VAE
MARKA MAKASLARA MONTE EDİLECEK MAKAS MOTORLARI VE SON KONUM
DEDEKTÖRLERİ İLE UIC 49 RAYLI AHŞAP TRAVERSLİ 1/9 R:300 MAKASLARA
MONTE EDİLECEK MAKAS MOTORLARININ TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ YAPILACAK
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2014/39773
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi
No:121/A 35220 Alsancak/İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
d) İhalenin Görülebileceği
İnternet. Adresi
: www.malzeme.tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Ortaklar-Denizli Hat
Kesimindeki Gar Ve İstasyonlarda Bulunan Uıc 60 Raylı Beton Traversli 1/12 R:500 Vae Marka
Makaslara Monte Edilecek Makas Motorları ve Son Konum Dedektörleri İle Uıc 49 Raylı Ahşap
Traversli 1/9 R:300 Makaslara Monte Edilecek Makas Motorlarının Temini ve Montajı İşi.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 29.04.2014 Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 500,00.-TL bedelle temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
2827/1-1
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SEYRÜSEFER HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1.205.000.-KG
PATİNAJ KUMU ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:
İhale Kayıt No
: 2014/43018
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi:
2- İhale konusu hizmetin
adı ve süresi
: SEYRÜSEFER HİZMETLERİNDE KULLANILMAK
ÜZERE 1.205.000.-KG PATİNAJ KUMU ALIMI
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 29/04/2014 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00.- TL bedelle temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
3082/1-1

—— • ——

3.800 ADET PLASTİK PALET SATIN ALINACAKTIR
Çaykur İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:
İSTANBUL
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı, 3.800 Adet Plastik Palet Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin
9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartname, Çaykur İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Satın
Alma Servisi İstanbul adresinden 30,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.04.2014 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Çaykur
İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, Personel Servisi Kayıt Bürosu İstanbul
adresinde olacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif
mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çaykur İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu
Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın
Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta
serbesttir.
3192/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
Belediye Meclisimizin 06/11/2013 tarih ve 506 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/02/2014 tarih ve 198 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut
İlçesi, Atakent Mahallesi imarın 18198 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliği" 15/04/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
3060/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/17364

2. Yasaklama Kararı Veren

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

3’ÜNCÜ KOLORDU
KOMUTANLIĞI

İl/İlçe

İSTANBUL / Şişli

Tel-Faks

212 365 12 64 – 212 365 12 64

E-Mail

-

Ayazağa Mahallesi Ayazağa sok.
Adresi
No : 01
Posta Kodu

34398

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

ESİN YAPI TURİZM İNŞAAT
Adı/Unvanı

VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Güzeltepe Mahallesi Açıkyüz Sokak

Adresi

No: 4 Alibeyköyü / İSTANBUL

-

T.C. Kimlik No.
-

-

3800500275

-

İstanbul Ticaret Odası

-

642369

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
(X)

KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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Sayfa : 89

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/81872

2. Yasaklama Kararı Veren

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

4’NCÜ ANA JET ÜS

İl/İlçe

ANKARA / Kazan

Tel-Faks

312 811 28 84 – 312 811 28 83

E-Mail

-

KOMUTANLIĞI
4’ncü Ana Jet Üs Komutanlığı
Adresi
Posta Kodu

Akıncı - Kazan
06980

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

NEVA PEYZAJ TAAHHÜT
HAFRİYAT İNŞAAT GIDA

Adı/Unvanı

SANAYİ VE TİCARET

Mehmet Ali GÜNEŞ

LİMİTED ŞİRKETİ
Karapınar Mahallesi Dikmen
Adresi

Caddesi No: 438/12

-

Çankaya/ANKARA
T.C. Kimlik No.
-

21689696940

4100687471

-

Ankara Ticaret Odası

-

241245

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

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)

2013/17364

2. Yasaklama Kararı Veren

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

3’ÜNCÜ KOLORDU
KOMUTANLIĞI

İl/İlçe

İSTANBUL / Şişli

Tel-Faks

212 365 12 64 – 212 365 12 64

E-Mail

-

Ayazağa Mahallesi Ayazağa sok.
Adresi
No : 01
Posta Kodu

34398

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

EYLÜL YAPI TEKNİK

Adı/Unvanı

-

OĞUZ ECİR

Halil Rıfat Paşa Mahallesi Perpa
Adresi

Ticaret Merkezi Kat:10 A Blok

-

No:1548 Okmeydanı / Şişli
T.C. Kimlik No.
25217505636

-

-

-

İstanbul Ticaret Odası

-

836625

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
(X)

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)

2013/97685

2. Yasaklama Kararı Veren
Milli Savunma Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

11’inci Ana İkmal Merkezi K.lığı

İl/İlçe

11’inci Ana İkmal Merkezi K.lığı
Adresi

0 312 277 34 55
Tel-Faks

Yenikent/Sincan/Ankara
Posta Kodu

Yenikent/Sincan/Ankara

0 312 277 55 68

06930

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ankara Tedarik Sistemleri
Adı/Unvanı
Pazarlama İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.
1332 Sokak No: 6/1 Öveçler/Ankara

Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

069 046 5393
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

319471
7. Yasaklamanın

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

a-4734

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
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)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/97685
Milli Savunma Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

11’inci Ana İkmal Merkezi K.lığı

İl/İlçe

11’inci Ana İkmal Merkezi K.lığı
Adresi

0 312 277 34 55
Tel-Faks

Yenikent/Sincan/Ankara
Posta Kodu

Yenikent/Sincan/Ankara

0 312 277 55 68

06930

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Gül Otomotiv Tekstil San. ve Tic.

Adı/Unvanı

Ltd.Şti.
Beşyol Mah. Birlik Cad. Ali Ağa
Sok. Gülen Han. No:4/1

Adresi

Sefaköy/K.Çekmece/İstanbul
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
414 005 6316

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

306704

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
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)

2012/31129

2. Yasaklama Kararı Veren
Milli Savunma Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

11’inci Ana İkmal Merkezi K.lığı

İl/İlçe

11’inci Ana İkmal Merkezi K.lığı
Adresi

0 312 277 34 55
Tel-Faks

Yenikent/Sincan/Ankara
Posta Kodu

Yenikent/Sincan/Ankara

0 312 277 55 68

06930

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ali Kaya-Milmar Elektronik
Alınteri Bulvarı Gül 86 Sitesi No: 1/173-1

Adresi
Ostim/Yenimahalle/Ankara
T.C. Kimlik No.

44431439114

Vergi Kimlik/
5300 151 044
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

276605
7. Yasaklamanın

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

a-4734

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
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)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/8596
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

TOPÇU VE FÜZE OKULU
KOMUTANLIĞI

İl/İlçe

ANKARA/POLATLI

Tel-Faks

3126234430 - 3126223148

E-Mail

-

İSTİKLAL MAH. REFİK
Adresi
CESUR CAD.
Posta Kodu 06900

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

C.T. GIDA İNŞAAT TURİZM
KIRTASİYE OYUNCAK

Adı/Unvanı

BİLGİSAYAR TİCARET

CENGİZ TOPÇU

LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi

AHİ EVRAN MAH. 221/1 SOK.

AHİ EVRAN MAH. 221/1

NU.:19/2 SİNCAN/ANKARA

SOK. NU.:19/2
SİNCAN/ANKARA

T.C. Kimlik No.

-

27533213578

Vergi Kimlik/
1950198376

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

ANKARA SANAYİ ODASI

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

190499
Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( ) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( ) Kurum İhalelerinden

( )

3115/1/1-1

15 Nisan 2014 – Sayı : 28973

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 95

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/135367
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

13'ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ
Adı

KOMUTANLIĞI

İl/İlçe

AFYONKARAHİSAR

Tel-Faks

0 272 216 57 00-0272 216 56 96

E-Mail

-

FATİH YOLU KÖMÜRCÜLER
Adresi

SİTESİ KARŞISI

Posta Kodu

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
KURUMSAL OFİS KIRTASİYE
GIDA TEMİZLİK
Adı/Unvanı

MALZEMELERİ PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
YENİ BOSNA MERKEZ MAH.
YILDIRIM BEYAZIT CAD.

Adresi
NU.:262
BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
T.C. Kimlik No.

-

Vergi Kimlik/
5980778833

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

İSTANBUL TİC. OD.

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

770763
Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( ) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( ) Kurum İhalelerinden

( )

3115/2/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 96

15 Nisan 2014 – Sayı : 28973

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/113358
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

İSTANBUL TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI

İl/İlçe

İSTANBUL/FATİH

Tel-Faks

2125140010-2125140020

E-Mail

-

HOCA PAŞA MAHALLESİ/
Adresi

DEMİRKAPI GÜLHANE
PARKI YANI

Posta Kodu 34112

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ARI KAYISI VE TARIM
ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ

Adı/Unvanı

TİCARET PAZARLAMA

ERDAL ARI

LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi

BÜYÜK ŞİRE PAZARI 10.BLOK

BÜYÜK ŞİRE PAZARI

NO:1 MERKEZ/MALATYA

10.BLOK NO:1
MERKEZ/MALATYA

T.C. Kimlik No.

-

30563106802

Vergi Kimlik/
0740415149

Mükellefiyet No.

-

Kayıtlı Olduğu

MALATYA TİCARET VE

Ticaret/Esnaf Odası

SANAYİ ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil No.

11741/MERKEZ

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( ) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( ) Kurum İhalelerinden

( )

3115/3/1-1

15 Nisan 2014 – Sayı : 28973

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 97

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/74270
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

6’NCI ANA BAKIM MERKEZİ
KOMUTANLIĞI

İl/İlçe

BALIKESİR/BALIKESİR
MERKEZ

GÜMÜŞ ÇEŞME MAHALLESİ
Adresi

ESKİ KEPSUT CADDESİ 1/1

Posta Kodu 10100

Tel-Faks

2662395000-2662497088

E-Mail

-

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı

HÜSEYİN ATEŞOĞLU

-

ERCİYES İŞYERLERİ SİTESİ 201.
CADDE (ESKİ 10.CADDE)
Adresi

NO:54/1
YENİMAHALLE/ANKARA

T.C. Kimlik No.

13990091934

-

1010081528

-

ANKARA TİCARET ODASI

-

291034

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( ) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( ) Kurum İhalelerinden

( )

3115/4/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 98

15 Nisan 2014 – Sayı : 28973

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/57523
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

ADANA TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI

İl/İlçe

ADANA/SEYHAN

Tel-Faks

3223525301-3223597885

E-Mail

-

RESATBEY MAHALLESİ
Adresi

ORDU CADDESİ ADLİYE
ARKASI

Posta Kodu 01330

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
EREĞLİ GIDA SANAYİ VE

Adı/Unvanı

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MURAT TEZCAN

ADANA ASFALTI ÜZERİ ŞEKER ADANA ASFALTI ÜZERİ
Adresi

T.C. Kimlik No.

FABRİKASI KARŞISI

ŞEKER FABRİKASI KARŞISI

EREĞLİ/KONYA

EREĞLİ/KONYA

-

37771812938

Vergi Kimlik/
3360060932

Mükellefiyet No.

-

Kayıtlı Olduğu

EREĞLİ (KONYA) TİCARET

Ticaret/Esnaf Odası

SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1784

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

-

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( ) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( ) Kurum İhalelerinden

( )

3115/5/1-1

15 Nisan 2014 – Sayı : 28973

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 99

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/125029

2. Yasaklama Kararı Veren

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

İZMİR TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI

İl/İlçe

İZMİR/KONAK

Tel-Faks

2324330076-2324332709

E-Mail

-

GAZİLER CADDESİ 1420
Adresi
SOKAK 1/3
Posta Kodu 35128

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
BEREKET KARDEŞLER
MEYVE SEBZE GIDA İNŞAAT
TURİZM NAKLİYAT GİYİM

Adı/Unvanı

TEKSTİL SARRAFÇILIK

İSMAİL ALTIN

SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
T.C. Kimlik No.

MEYVE SEBZE HALİ NO:87

MEYVE SEBZE HALİ NO:87

KAYNAKLAR BUCA/İZMİR

KAYNAKLAR BUCA/İZMİR

-

40666867968

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

6140531443

-

İZMİR TİCARET ODASI

-

1143837

-

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( ) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( ) Kurum İhalelerinden

( )

3115/6/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 100

15 Nisan 2014 – Sayı : 28973

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/80310
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

BURSA TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI

İl/İlçe

BURSA/OSMANGAZİ

Tel-Faks

2242322150-2242330643

E-Mail

-

DİKKALDIRIM MAHALLESİ
Adresi

1.DEĞİRMEN CADDESİ NO:3

Posta Kodu 16090

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı

MAHMUT YÜCEL AYDIN

-

İSTİKLAL MAHALLESİ UĞUR
MUMCU CADDESİ NO:2 KAT:3

Adresi

-

ESENYURT/İSTANBUL
T.C. Kimlik No.

49234483388

-

1130201997

-

İSTANBUL TİCARET ODASI

-

655911

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( ) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( ) Kurum İhalelerinden

( )

3115/7/1-1

15 Nisan 2014 – Sayı : 28973

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 101

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/138718-2013/138739
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

2'NCİ KOMANDO TUGAY
KOMUTANLIĞI

İl/İlçe

BOLU/MERKEZ

Tel-Faks

374 245 11 30 - 374 245 11 39

E-Mail

-

GİTYILMAZ MEVKİİ
Adresi

KARAAĞAÇ

Posta Kodu 14100

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

GÜRSOYLAR GIDA NAKLİYE
Adı/Unvanı

İNŞAAT TURİZM SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TOTANCILAR HALİ NU..22-24

Adresi
BOLU
T.C. Kimlik No.

-

Vergi Kimlik/
4480108099

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

BOLU TİC. VE SAN. OD.

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

4468
b-4735

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

KİSK

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )

3 AYRI (X)
SÖZLEŞ-

MEDEN

c-2886 DİK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( ) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( ) Kurum İhalelerinden

( )

3115/8/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 102

15 Nisan 2014 – Sayı : 28973

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/145148

2. Yasaklama Kararı Veren

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

ADANA TEDARİK BÖLGE
İl/İlçe

ADANA /SEYHAN

Tel-Faks

3223525301-3223597885

E-Mail

-

BAŞKANLIĞI
REŞAT BEY MAH. ORDU

Adresi
CAD.ADLİYE ARKASI

Posta Kodu 01330

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

FİKRİ AKSOY
KİREMİTHANE MAH. İSTİKLAL

Adresi

CAD. ATLAS APT. NU.:2/10
MERSİN

T.C. Kimlik No.

45499212084

Vergi Kimlik/
0350062063

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

MERSİN TİC. VE SAN. OD.

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

38980
Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( ) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( ) Kurum İhalelerinden

( )

3115/9/1-1

15 Nisan 2014 – Sayı : 28973

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 103

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/115078

2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
5'İNCİ HUDUT ALAY
Adı

İl/İlçe

IĞDIR

Adresi

Tel-Faks

476 227 16 60 - 476 227 16 62

Posta Kodu 76100

E-Mail

-

KOMUTANLIĞI

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

EMRAH OKYAY
HACI KAĞIZMAN CAD. YEŞİL

Adresi
APT NU.:44/2 KAĞIZMAN/KARS
T.C. Kimlik No.

42193556230

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
KARS TİC. VE SAN. OD.
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

781-KAĞIZMAN
7. Yasaklamanın

6. Yasaklama
Ay
Süresi

( )

Yıl

a-4734

(1)

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
KİSK

c-2886 DİK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( ) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( ) Kurum İhalelerinden

( )

3115/10/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 104

15 Nisan 2014 – Sayı : 28973

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/52708
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi

GÖLCÜK DENİZ İKMAL
MERKEZİ KOMUTANLIĞI
-

Posta Kodu 41650

İl/İlçe

KOCAELİ/GÖLCÜK

Tel-Faks

2624141129-2624147943

E-Mail

-

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı

İLKİN EÇİL

-

ATATÜRK BULVARI NO:105
EÇİ LAPT D 6 GÖLCÜK

Adresi

-

KOCAELİ
T.C. Kimlik No.

39178740302

-

8980093520

-

KOCAELİ TİCARET ODASI

-

GÖLCÜK/2756

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( ) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( ) Kurum İhalelerinden

( )

3115/11/1-1
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 105

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/31370
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

İSTANBUL TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI

İl/İlçe

İSTANBUL/FATİH

Tel-Faks

2125140010-2125140020

E-Mail

-

HOCA PAŞA MAHALLESİ /
Adresi

DEMİRKAPI GÜLHANE
PARKI YANI

Posta Kodu 34112

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ÖZYAZICILAR GIDA İNŞAAT
Adı/Unvanı

TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET

-

LİMİTED ŞİRKETİ
SEYRANTEPE MAHALLESİ
İ.KARAOĞLANOĞLU CADDESİ
Adresi

CESUR SOKAK NO:25
KAĞITHANE/İSTANBUL

T.C. Kimlik No.

-

-

7170043069

-

İSTANBUL TİCARET ODASI

-

364891

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

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)

2013/96386

2. Yasaklama Kararı Veren

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

ANKARA TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI

İl/İlçe

ANKARA/KEÇİÖREN

Tel-Faks

3123843250-3123843261

E-Mail

-

ETLİK CADDESİ (ESKİ
Adresi
GARAJLAR YANI)
Posta Kodu 06010

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
RULOPAK HİJYEN
Adı/Unvanı

SİSTEMLERİ SANAYİ VE

NURETTİN KARAMAN

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi

T.C. Kimlik No.

YAKUPLU BAKIRCILAR

YAKUPLU BAKIRCILAR

SANAYİ SİTESİ ORKİDE

SANAYİ SİTESİ ORKİDE

CADDESİ NO:16

CADDESİ NO:16

BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

-

60847249932

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

1310594539

-

İSTANBUL TİCARET ODASI

-

535182

-

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

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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Sayfa : 107

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/60178
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

3'ÜNCÜ HAVA İKMAL
Adı

BAKIM MERKEZİ

İl/İlçe

ANKARA/ETİMESGUT

Adresi

Tel-Faks

3122984261 - 3122491182

Posta Kodu

E-Mail

-

KOMUTANLIĞI

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
NETTA ELEKTRONİK

Adı/Unvanı

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
EROL ÖZYURT

ESKİ BOSTANCI YOLU BEYİT

ESKİ BOSTANCI YOLU BEYİT

SOK. NU.:55/3 YUKARI

SOK. NU.:55/3 YUKARI

DUDULLU

DUDULLU

ÜMRANİYE/İSTANBUL

ÜMRANİYE/İSTANBUL

-

13960034152

Adresi

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

6310165690

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

İSTANBUL TİCARET ODASI

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

422628
Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

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)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/32368
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

ADANA TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI

İl/İlçe

ADANA /SEYHAN

Tel-Faks

3223525301-3223597885

E-Mail

-

REŞAT BEY MAH. ORDU

Adresi

CAD.ADLİYE ARKASI

Posta Kodu 01330

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

MTP METAL PLASTİK
MAKİNA İTHALAT İHRACAT

Adı/Unvanı

SANAYİ VE TİCARET

MUSA YETER

LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi

T.C. Kimlik No.

İVEDİK ORGANİZE SANAYİ

İVEDİK ORGANİZE SANAYİ

BÖLGESİ 1474. SOK. NU.:92/B

BÖLGESİ 1474. SOK. NU.:92/B

OSTİM

OSTİM

YENİMAHALLE/ANKARA

YENİMAHALLE/ANKARA

-

60022372226

Vergi Kimlik/
6230341636

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

ANKARA TİCARET ODASI

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

322156
Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

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)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/28547
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

BURSA TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI

İl/İlçe

DİKKALDIRIM MAH. 1'İNCİ
Adresi

DEĞİRMEN CAD. NU.:3

Posta Kodu 16090

BURSA/OSMANGAZİ
0 224 232 21 50 - 0 224 233 06

Tel-Faks
43
E-Mail

-

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ERGİN TEKSTİL İPLİK
Adı/Unvanı

SANAYİ VE TİCARET

ŞAHİN ERGİN

LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi

T.C. Kimlik No.

YENİ MAH. CEBECİ CAD.

YENİ MAH. CEBECİ CAD.

NU.:173/1

NU.:173/1

GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL

GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL

-

42961911766

Vergi Kimlik/
3560054436

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

İSTANBUL TİCARET ODASI

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

404481
Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( ) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( ) Kurum İhalelerinden

( )

3115/16/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 110

15 Nisan 2014 – Sayı : 28973

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/69549
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi

ANKARA TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
ESKİ GARAJ YANI-ETLİK

Posta Kodu 06010

İl/İlçe

ANKARA-KEÇİÖREN

Tel-Faks

0 312 384 32 50-0 312 384 32 61

E-Mail

-

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

TTS HAZIR GİYİM
KONFEKSİYON VE TEKSTİL

Adı/Unvanı

SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
OSTİM ORG.SAN.BÖLG. CEVAT
DÜNDAR CAD. 1193. SOK.

Adresi

NU.:26 OSTİM
YENİMAHALLE/ANKARA

T.C. Kimlik No.

-

Vergi Kimlik/
8590562094

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

ANKARA TİCARET ODASI

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

306502
Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

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)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/34354
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

2’NCİ ANA BAKIM MERKEZİ
KOMUTANLIĞI

İl/İlçe

KAYSERİ/KOCASİNAN

Tel-Faks

3523302918-3523209383

E-Mail

-

OSMAN KAVUNCU
Adresi

CADDESİ

Posta Kodu 38060

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı

ALİ ÖZKAN

-

ESENTEPE MAHALLESİ
OSMAN KAVUNCU CADDESİ

Adresi

-

NO:221/B KAYSERİ
T.C. Kimlik No.

31468986780

-

6950059148

-

KAYSERİ TİCARET ODASI

-

25873

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

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)

2013/134411

2. Yasaklama Kararı Veren

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi

GÖLCÜK DENİZ İKMAL
MERKEZİ KOMUTANLIĞI
-

Posta Kodu 41650

İl/İlçe

KOCAELİ/GÖLCÜK

Tel-Faks

2624141129-2624147943

E-Mail

-

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı

CANER HATİP

-

DUMLUPINAR MAHALLESİ 19
MAYIS CADDESİ 47.SOKAK

Adresi

-

NO:13-1 GÖLCÜK KOCAELİ
T.C. Kimlik No.

14003328696

-

-

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

GÖLCÜK ESNAF VE

Ticaret/Esnaf Odası

SANATKARLAR ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil No.

41/87401

b-4735

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

KİSK
a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )

3 AYRI

(X)

SÖZLEŞ
MEDEN

c-2886 DİK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( ) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( ) Kurum İhalelerinden

( )
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 113

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2012/145895
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

3’ÜNCÜ HAVA İKMAL
Adı

BAKIM MERKEZİ

İl/İlçe

ANKARA/ETİMESGUT

Tel-Faks

3122984087-3122491069

E-Mail

-

KOMUTANLIĞI
Adresi

-

Posta Kodu 06370

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı

BÜLENT ÜNVERDİ

-

KAVAKLIDERE BÜKLÜM
Adresi

SOKAK NO:12/1

-

ÇANKAYA/ANKARA
T.C. Kimlik No.

25867970082

-

9180027556

-

ANKARA TİCARET ODASI

-

161315

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

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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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/174043

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi

Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu
Gazi Mh. Şehit Mesut Birinci Cd.
Canik/Samsun

Posta Kodu

İl/İlçe
Tel-Faks

Canik/Samsun
0 362 238 22 12
Faks: 0 362 238 84 35

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Kolbakır Gıda Temizlik ve

Adı/Unvanı

Tüketim Maddeleri Alım Satımı
Gülsan Sanayi Sitesi Yeni Mahalle

Adresi

33. Sk. No: 13 Canik/Samsun

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

5750446751

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

25675
7. Yasaklamanın

Ay

( )

Yıl

(1)

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

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar
YÖNETMELİKLER
— Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliği
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik
— Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— KTO Karatay Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Süleyman Demirel Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Tunceli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
TEBLİĞLER
— 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/14)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/4/2014 Tarihli ve 2014/13 Sayılı Kararı
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YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 12/4/2014 Tarihli ve 1289 Sayılı Kararı ve Eki 2014
Yılında Yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde Yurt Dışında Yaşayan
Vatandaşlarımızın Bulundukları Ülkelerde Oy Kullanmaları Amacıyla İhtiyaç
Duyulan Mal ve Hizmet Alımları ile Seçimlerle İlgili Yurt Dışındaki Diğer
Harcamalarda Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Genelge (Örnek: 200)
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İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
77
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
82
c - Çeşitli İlânlar
87
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
174
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