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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6109

1) Üst düzey görevlilere verilen kırmızı renkli Birleşmiş Milletler (BM) seyahat belgesi
(Laissez Passer) hamillerine, ülkemize yapacakları seyahatlerinde toplam kalış süreleri son
180 gün içinde 90 günü geçmemek kaydıyla vize muafiyeti sağlanması;

2) Mavi renkli BM seyahat belgesi hamillerine, resmi görev amacıyla ülkemize ya-
pacakları seyahatlerinde resmi görevli olduklarını belgelemeleri halinde, toplam kalış süreleri
son 180 gün içinde 90 günü geçmemek kaydıyla vize muafiyeti sağlanması;

3) Mavi renkli BM seyahat belgesi hamillerinin özel seyahatlerinde uyruğunda bulun-
dukları ülkelere ait pasaportlara vize umumi hükümlerine göre işlem yapılması;

Dışişleri Bakanlığının 24/2/2014 tarihli ve 4277224 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı
Pasaport Kanunu hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/3/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

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

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

16 Mayıs 2014
CUMA

Sayı : 29002



Karar Sayısı : 2014/6337

Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenleme, yurt içinde  ve yurt dışında düzen-

lenen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkisinin

Türkiye Jokey Kulübüne devredilmesine ilişkin sürenin uzatılması hakkındaki ekli Kararın

yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 7/5/2014 tarihli ve 6697 sayılı

yazısı üzerine, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 1 inci ve 5 inci maddeleri ile 5996

sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10 uncu maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 9/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

9/5/2014 TARİHLİ VE 2014/6337 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Süre uzatımı

MADDE 1 – (1) Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt

dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme

hak ve yetkisinin Türkiye Jokey Kulübüne devredilmesine ilişkin olarak 18/11/2013 tarihli ve

2013/5596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sürenin 22/11/2014 tarihine kadar uza-

tılması kararlaştırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2014/6354

Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri

Bakanlığının 6/5/2014 tarihli ve 2277 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

9/5/2014 TARİHLİ VE 2014/6354 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI-SOYADI                   HALEN BULUNDUĞU GÖREV       ATANDIĞI GÖREV

Ahmet Ünal ÇEVİKÖZ     Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda          Merkeze

                                           Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye

                                           Cumhuriyeti Büyükelçisi

Abdurrahman BİLGİÇ       Büyükelçi, Müsteşar Yardımcısı            Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda

                                                                                                          Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye

                                                                                                          Cumhuriyeti Büyükelçisi
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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

AĞIR HİZMET ARAÇLARINDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 6)

BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM

KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN

YÖNETMELİK ((AT) 595/2009)’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/2011 tarihli ve 28014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet
Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine
Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’in 9 uncu
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Emisyonlar ile ilgili gerekçelere dayanarak, bu Yönetmeliğe ve uygulama mev-
zuatına uygun olmayan tip onayı belgeli araçların 1/1/2016 tarihinden itibaren düzenlenen uy-
gunluk belgeleri MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları bakımından geçerli kabul edilmez
ve 1/1/2016 tarihinden önce imal edilmiş bu kapsamdaki tam araçların 1/1/2017 tarihinden iti-
baren, tamamlanmış araçların ise 1/7/2017 tarihinden itibaren tescili yapılmaz, satılamaz ve
hizmete giremez. Trafikteki araçlarda kullanılmak üzere imal edilen değiştirilebilir (yedek)
motorlar hariç olmak üzere, 1/1/2016 tarihinden itibaren imal edilecek ağır hizmet araçları için
bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirlerine uygun olmayan motorlar satılamaz ve hizmete gire-
mez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyesi bulunan illerde valiliğe
bağlı olarak kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise
valilikler bünyesinde  kurulan acil çağrı merkezlerinin işleyişine dair usul ve esasları düzenle-
mektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/8/2011 28014

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/9/2013 28776
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; acil çağrı merkezlerinin kuruluş, görev ve çalışmala-

rına ilişkin usul ve esasları, personelin ve ilgili kurumların görev, yetki ve sorumlulukları ile

acil çağrı hizmeti kapsamında yararlanılan her türlü donanımın temin ve kullanımında uyulacak

hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci ve 33 üncü maddeleri ile 10/6/1949 tarihli ve

5442 sayılı İl İdaresi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil çağrı: Kamu düzeni ve güvenliği, kişi sağlığı ve güvenliği, toplum sağlığı, su

kaynakları ve sulak alanlar ile doğaya yönelik ani tehditler ve mala yönelik zararları içeren du-

rumlara ilişkin her türlü çağrıyı,

b) Acil çağrı hizmeti: Acil çağrının alınmasından ilgili kurum ya da kuruluşların acil

çağrı hizmetini tamamlamasına kadar geçen sürede verilen sevk ve koordinasyon hizmetini,

c) Acil çağrı yazılımı: Acil çağrı merkezine gelen çağrıların, istatistiklerin, acil çağrı

hizmeti yönetme sürecinin bilgisayar ortamında takip ve kaydını sağlayan güvenliği tesis edil-

miş yazılımı,

ç) Acil yardım hizmeti: İlgili kurumların acil çağrı alındıktan sonra kendi mevzuatları

çerçevesinde yürütmek zorunda oldukları her türlü yardım hizmetini,

d) Araç takip sistemi: İlgili kurumlara ait acil çağrının gerektirdiği hizmeti veren araç-

ların sayısal haritalar üzerinden takibini sağlayan sistemi,

e) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

f) Çağrı alıcı: Çağrı merkezinde çağrıyı ilk karşılayan personeli,

g) Çağrı merkezi:112 acil çağrı hizmetlerinin yürütüldüğü 112 Acil Çağrı Merkezini,

ğ) Çağrı merkezi müdürü: 112 acil çağrı merkezi müdürünü,

h) Çağrı yönlendirici: Çağrı alıcıların sistem üzerinden göndermiş olduğu acil yardım

taleplerini diğer birimlerle koordinasyon içerisinde kendi kurumunun imkânlarını kullanarak

sevk ve koordine eden ve çağrı merkezinde kurumunu temsil için görevlendirilen uzman per-

soneli,

ı) Diğer personel: Acil yardım hizmetlerini veren kurumların kendi mevzuatına göre

acil yardım hizmetini yürütmekle görevlendirilen personeli,

i) Genel Müdürlük: İller İdaresi Genel Müdürlüğünü,

j) İlgili birimler: İlgili kurumların çağrı merkezinde görev yapan birimlerini,

k) İlgili kurumlar: Çağrı merkezinde görev alan il jandarma komutanlığı, il emniyet

müdürlüğü, sahil güvenlik bölge veya grup komutanlığı, büyükşehir belediyesi itfaiye daire

başkanlığı ile il, ilçe ve belde belediyeleri itfaiye müdürlükleri veya birimleri, orman bölge

veya işletme müdürlüğü, doğa koruma ve milli parklar bölge veya şube müdürlüğü, il sağlık

müdürlüğü,  il afet ve acil durum müdürlüğü ile valilik kararı ile 112 acil çağrı sistemine dâhil

edilen diğer kurumları,
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l) KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleeri,

m) Konsol: Her bir çağrı alıcı veya yönlendiricinin acil çağrıları almak için kullandığı

yazılım ve donanım setini,

n) Müdürlük: 112 acil çağrı merkezi müdürlüğünü,

o) Operasyon merkezi: Sisteme dâhil olan kurumların bilgisayar iletişimi sağlanmış

olan harekât merkezlerini,

ö) Valilik: Çağrı merkezinin bağlı olduğu il valiliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

112 acil çağrı merkezi müdürlüğünün kuruluşu

MADDE 5 – (1) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon

başkanlığı, diğer illerde ise valilikler bünyesinde, il mülki sınırlarını kapsayacak şekilde, ilgili

kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarına giren her türlü acil çağrının karşılanması, sevk

ve koordine edilmesi amacıyla müdürlük kurulur.

(2) Müdürlük; idari, bilgi işlem ve teknik hizmetler, muhasebe ve satın alma, kalite ko-

ordinasyon ve değerlendirme bürolarından oluşur.

112 acil çağrı merkezi müdürlüğünün görevleri

MADDE 6 – (1) Çağrı merkezi müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İl genelinde; il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, varsa sahil güvenlik

bölge veya grup komutanlığı, belediyeler, orman bölge veya işletme müdürlüğü, doğa koruma

ve milli parklar bölge veya şube müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il afet ve acil durum müdür-

lüğü ile valilikçe belirlenen diğer kurumların görev alanına giren acil çağrıları 24 saat sürekli

erişim esasına göre karşılamak ve bu hususta gerekli tedbirleri almak,

b) Acil çağrıları, çağrı merkezinde acil yardım hizmeti sunan kurumlara yönlendirmek,

c) Acil yardım hizmeti sunan kurumlar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağ-

lamak,

ç) Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik acil çağrı hizmetleri alanında; hizme-

tiçi eğitim programlarını yapmak, Bakanlığın izni ile finansman sağlayan ulusal ve uluslararası

kurum ve kuruluşların proje çağrılarını takip ederek, hibelere yönelik proje hazırlamak,

d) Acil çağrı hizmetlerine yönelik ilgili kurumların talep ve görüşlerini de alarak yazılım

değişikliklerini Genel Müdürlüğe teklif etmek,

e) İlgili kurumların acil yardım hizmeti sunan komuta ve kontrol merkezleri ile telli,

telsiz iletişimleri ile yazılımları arasında bağlantı sağlamak,

f) İhtiyaç duyulması halinde acil çağrı karşılama ve yönlendirmelerle ilgili olay yerinde

iletişimi ve yönetimi sağlayacak mobil merkezleri kurmak ve işletmek,

g) İlgili kurumlarla birlikte tatbikatlar planlamak ve uygulamak,

ğ) İlgili kurumların görüş ve önerilerini de dikkate alarak çağrı merkezi hizmetlerinin

sunumu için gerekli olan her türlü altyapıyı kurmak, işletmek ve kurumların kullanımına sun-

mak,
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h) Çağrı merkezinin fiziki imkânları ölçüsünde ilgili kurumların komuta ve kontrol

merkezi ihtiyaçları için çağrı merkezinde ve diğer mahallerde valilik onayına istinaden yer tah-

sisi yapmak,

ı) Çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek,

i) Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edenleri tespit etmek ve

buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

j) Valilikçe verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

112 acil çağrı merkezi müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Çağrı merkezi müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Çağrı merkezi çalışmalarının düzenli, sürekli ve verimli bir şekilde aksamadan sür-

dürülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

b) Müdürlüğün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını tespit ve takip etmek,

c) Kendisine bağlı personelin disiplin ve diğer özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri yü-

rütmek, farklı kurumlardan gelip çağrı merkezinde görev yapan personelin çağrı merkezinin

çalışma usul ve esaslarına uyup uymadığını takip etmek, uymayanları valilik kanalı ile ilgili

kurumlara bildirmek,

ç) Vardiyalarda görevli personelin yetersiz kalması halinde yeterli personelin görev-

lendirilmesini sağlamak üzere valilik kanalı ile ilgili kurumlara bildirimde bulunmak,

d) Çağrı merkezinde hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon

içerisinde hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek ve geliştirmek,

e) Her bir vardiyada çalışacak çağrı alıcıların sayısını düzenlemek, gerekli görevlen-

dirmeleri yapmak,

f) Her vardiyada görev yapan çağrı alıcıları arasından bir kişiyi grup sorumlusu olarak

belirlemek,

g) İl acil çağrı hizmetleri ile ilgili faaliyet ve verileri yıllık olarak derleyip, değerlendi-

rilmek üzere rapor halinde valiliğe sunmak,

ğ) Yeni ve iyi uygulama örneklerini takip etmek ve çağrı merkezi teknolojisinin güncel

tutulmasını sağlamak için rapor ve projeler hazırlayıp valilik aracılığıyla Genel Müdürlüğe

sunmak,

h) Çağrı merkezinin tanıtımını sağlayacak faaliyetler düzenleyerek kamuoyunu 112

Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgilendirmek,

ı) Deprem, sel, heyelan ve kaya düşmesi gibi doğal afetler, önemli toplumsal olaylar,

büyük ölçekli yangın, KBRN ve trafik kazası gibi olaylara ilişkin çağrı merkezine yapılan bil-

dirimleri ivedilikle ilgili vali yardımcısına iletmek ve aldığı talimatlar doğrultusunda gerekli

işlemleri yürütmek,

i) Çağrı merkezinde görev yapan müdürlük personelinin görev, yetki ve sorumlulukla-

rını valilik onayı ile belirlemek,

j) Kurumların haberleşme sistemlerinin çalışır halde olmasını gözetmek, aksaklıkların

giderilmesine yardımcı olmak,

k) İlgili kurumların acil yardım hizmeti sunan komuta ve kontrol merkezleri ile telli,

telsiz ve yazılım bağlantılarının sağlanması için ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
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l) Çağrı merkezinin fiziki imkânları ölçüsünde ilgili kurumların komuta ve kontrol mer-

kezi ihtiyaçları için çağrı merkezinde ve diğer mahallerde valilik onayına istinaden yer tahsisi

yapmak,

m) Valinin veya sorumlu vali yardımcısının vereceği benzeri diğer görevleri yapmak.

İdari büronun görevleri

MADDE 8 – (1) İdari büronun görevleri şunlardır:

a) Müdürlüğe yapılan acil çağrı dışındaki tüm aramaları cevaplandırarak gerekli birim-

lere aktarmak,

b) Gelen ve giden evrak ile dilekçelerin havale ve takibini yapmak, defter ve bilgisayar

kayıtlarını tutmak, müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili yazışmaları yapmak,

c) Müdürlük personeli ile ilgili dosyaları tutmak, izin, vardiya değişikliği ve mal beyanı

gibi işleri takip etmek,

ç) Çağrı merkezi müdürü tarafından verilen benzeri diğer iş ve işlemleri yapmak.

Muhasebe ve satın alma bürosunun görevleri

MADDE 9 – (1) Muhasebe ve satın alma bürosunun görevleri şunlardır:

a) Çağrı merkezinin mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

b) Çağrı merkezi için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ve kullanımıyla ilgili

hizmetleri yürütmek,

c) Çağrı merkezinin hizmet alımına yönelik iş ve işlemlerini yürütmek,

ç) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve araç kiralama işlemlerini yapmak,

d) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konu-

lan Taşınır Mal Yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

e) Çağrı merkezi müdürü tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak. 

Bilgi işlem ve teknik hizmetler bürosunun görevleri

MADDE 10 – (1) Bilgi işlem ve teknik hizmetler bürosunun görevleri şunlardır:

a) Çağrı merkezinin bilişim hizmetlerini yürütmek, altyapı sisteminin çalışır durumda

olduğunun takibini yapmak, ihtiyaç ve aksaklıkları tespit ederek, giderilmesini sağlamak,

b) Bilgisayar ve sistemlerin montaj, yazılım kurulumu, güncelleme, periyodik bakım

ve arızalarının giderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

c) Bakanlık bilgi güvenliği politikalarına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde çağrı mer-

kezi bilişim sistemine dışarıdan gelecek müdahaleleri engellemek için gerekli tedbirleri almak,

ç) Sistem odasında bulunan tüm cihaz ve sistemlerin kesintisiz çalışması için gerekli

önlemleri almak, arıza ve periyodik bakım takiplerini yapmak, sistemin uğrayabileceği risklere

karşı önlemleri almak, yılda en az bir kere veri kurtarma ve yangın tatbikat planlarını, kurum-

larla koordineli şekilde yapmak ve uygulamak,

d) Enerji, ısıtma-soğutma, haberleşme, yangın algılama ve söndürme gibi sistemlerin

periyodik bakımlarını yapmak ve arızalarını gidermek,

e) Her türlü cihaz ve donanımın güncelleme, bakım ve onarımı için gelen görevlilere

nezaret etmek,

f) Araç takip sistemi ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek, iletişim kurulamayan araç-

larla ilgili kurumların ivedi tedbir alması için gerekli uyarı olanaklarını sağlamak,
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g) Kurumların kapsamlı analiz yapabilmeleri için çağrı merkezi sistemleri üzerinde ge-

liştirilecek web servisleri üzerinden yapılacak sorgularla veri paylaşımı sağlamak,

ğ) Çağrı merkezi müdürü tarafından verilen benzeri diğer iş ve işlemleri yapmak.

Kalite, koordinasyon ve değerlendirme bürosunun görevleri

MADDE 11 – (1) Kalite koordinasyon ve değerlendirme bürosunun görevleri şunlardır:

a) Birden fazla kurumu ilgilendiren önemli olayları takip ederek varsa koordinasyonda

meydana gelen aksaklıkları ve nedenlerini tespit ederek raporlamak,

b) Haberleşme sistemi ve yazılım ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları belirleyerek müdür-

lüğe bildirmek,

c) Çağrı merkezi ile ilgili basında çıkan haberleri takip etmek, çağrı merkezi müdürünü

bilgilendirmek, istenildiği takdirde kamuoyunu aydınlatmak üzere ilgili kurumlar ile koordineli

olarak basın bildirisi hazırlayarak müdürlüğe sunmak,

ç) Sistemin çalışmasıyla ilgili istatistikleri takip etmek, ilgili birimlerin istatistik çalış-

malarına yardımcı olmak,

d) Çağrı merkezinin işleyişiyle ilgili bilgi notları ve brifingleri hazırlayarak müdürlüğe

sunmak,

e) Eğitim amaçlı kullanılabilecek ses kayıtlarını kişisel verilerin gizliliği ve korunma-

sına dair mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlemek,

f) İdari veya adli soruşturmaya konu olan vakalarla ilgili sesli ve yazılı kayıtların ör-

neklerini yetkili idari veya adli mercilere teslim etmek üzere çıkartmak,

g) Çağrı alma teknolojisindeki yenilikler ve çağrı merkezinde kullanılabilecek yeni tek-

nolojiler konusunda çalışmalar yapmak ve müdürlüğü bilgilendirmek,

ğ) Kalite yönetim sistemi dokümanlarının kayıtlarını tutmak, ilgili birimlerin kalite

standartlarını oluşturma çalışmalarına yardımcı olmak,

h) Öneri ve şikâyetleri takip etmek ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmak,

ı) Düzenlenecek olan hizmet içi eğitim, seminer ve sosyal faaliyetlere ilişkin iş ve iş-

lemleri yapmak,

i) Çağrı merkezi müdürü tarafından verilen benzeri diğer iş ve işlemleri yapmak.

Çağrı alıcıların görev ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Çağrı alıcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Konsollarına düşen her türlü aramayı cevaplandırmak,

b) Görevlendirildiği konsolda çağrıyı karşılayarak, konsollarında yaşanacak donanım

ve yazılımla ilgili her türlü sorunu ivedilikle mesai saati içinde bilgi işlem bürosuna, mesai

saati dışında nöbetçi teknik personele bildirmek,

c) Çağrıyı sadece “Acil Çağrı Merkezi” ifadesiyle cevaplandırmak,

ç) Çağrının, çağrı merkezinin işletme kurallarına uygun bir çağrı olup olmadığını tespit

etmek;

1) Acil çağrı ise vaka kaydı oluşturmak,

2) Acil çağrı değil ise vaka kaydı oluşturmadan çağrıyı uygun ve hızlı bir şekilde son-

landırmak,
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3) Bilgi ve danışma amaçlı aramalarda, çağrı yapanı konunun çağrı merkeziyle ilgili

bir konu olmadığı hususunda bilgilendirerek, usulüne uygun şekilde ilgili kuruma vaka kaydı

oluşturmadan yönlendirmek,

4) Asılsız ihbar olarak değerlendirdiği çağrıyı bildirmek,

d) Vaka kaydı oluşturulan kayıt için vaka bilgi giriş modülünde derhal konum sorgusu

yapmak, bu şekilde adresin tespit edilememesi halinde, adresi ve çağrının hangi kurum veya

kurumlara aktarılması gerektiğini anlayacak düzeyde olayı öğrenmek ve ilgili kurum yetkilisine

veya yetkililerine çağrıyı aktarmak,

e) Acil çağrı yapan kişinin numarasının görünmemesi halinde, çağrıyı çağrı yönlendi-

ricilere aktarmadan önce mutlaka arayanın numarasını ve iletişim kurulabilecek başka telefon

numarası olup olmadığını sorgulamak,

f) Çağrı kendisine atandıktan sonra sistemden veya arayandan kaynaklanan bir hata ne-

deniyle konuşmanın kesilmesi halinde derhal arayan kişiye geri dönüş yapmak,

g) Yaptığı görüşme esnasında vaka ile ilgili olarak çağrı yönlendiricinin bilgisine ihtiyaç

duyduğu takdirde, listeden ilgili çağrı yönlendiriciyi seçerek çağrıya dâhil edip konferans gö-

rüşme yaptırmak,

ğ) Vardiya değişiminde çağrı merkezi müdürü tarafından belirlenen bir sonraki vardi-

yada eş görevlisi gelinceye kadar görevini sürdürmek,

h) Adlî soruşturma gerektirecek, haber değeri olan olağandışı durumlarda veya birkaç

kurumun organize olarak müdahale ettiği veya edeceği vakaları çağrı merkezi müdürüne ile-

tilmek üzere grup sorumlusuna bildirmek,

ı) Görevi nedeniyle kendisine teslim edilen taşınırları, kurumdaki görevlendirmesi sona

erdiğinde aynı gün içinde müdürlüğe teslim etmek,

i) Çağrı merkezi müdürü tarafından verilen benzeri diğer iş ve işlemleri yapmak.

Acil çağrı merkezinde acil yardım hizmeti veren kurumların görev ve sorumlu-

lukları

MADDE 13 – (1) İl genelinde; il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, varsa

sahil güvenlik bölge veya grup komutanlığı, büyükşehir veya il belediye başkanlığı, orman

bölge veya işletme müdürlüğü, doğa koruma ve milli parklar bölge veya şube müdürlüğü, il

sağlık müdürlüğü, il afet ve acil durum müdürlüğü ile valilikçe belirlenen diğer acil yardım

hizmeti veren kurumların sorumlu birimleri acil çağrı merkezinde yer alırlar. Her türlü acil yar-

dım hizmetini ilgili mevzuata uygun şekilde, gerekli hallerde ilgili diğer kurumlarla işbirliği

ve koordinasyon içerisinde, valiliğin talimatlarına uygun olarak yerine getirirler.

(2) Çağrı merkezinde ilgili kurumlarca görevlendirilen personelin, sunulan acil hizmetin

gerektirdiği her türlü niteliği haiz, mesleki yeterlilikte, kurumunu temsil yetkinliğinde olmasına

ve uyumlu çalışmasına kurumlarca özen gösterilir.

(3) Kurumlar, acil yardımın gerektirdiği kendi görev alanı ile ilgili hizmeti sunmaktan

bizzat, diğer kurumlarla yardımlaşma ve işbirliği gerektiren durumlarda ise destek sağlamakla

sorumludur.

(4) İlgili kurumlar ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personeli

göz önünde bulundurarak görevi aksatmayacak şekilde görevlendirme yaparlar.
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(5) Görevlendirilen personelin müdürlükçe verilen hizmet içi eğitimler dışında kalan

kendi görev alanları ile ilgili uyum ve geliştirme eğitimleri ile uygulama tatbikatları müdürlü-

ğün bilgisi dâhilinde ilgili kurumlar tarafından sağlanır.

Çağrı yönlendiricilerin görev ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Çağrı yönlendiricilerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Aktarılan acil çağrıları en kısa sürede bekletmeden karşılamak,

b) Gelen çağrının görev alanına giren, aciliyet arz eden bir vaka olup olmadığını de-

ğerlendirmek,

c) Vaka bilgileri formunda kaydedilmiş olan bilgilerdeki eksiklikleri tamamlamak,

ç) Birden fazla kurumun birlikte müdahalesini gerektiren vakalarda çağrıyı ilk alan

çağrı yönlendiricisi tarafından ilgili diğer kurum veya birim temsilcilerinin ya da görevlilerinin

haberdar edilip edilmediğini teyit ederek diğer birimlerle koordine etmek,

d) İlgili kurumların sahip olduğu hava ve diğer müdahale ve kurtarma araçlarının ge-

rektiği değerlendirilen vakalarda; görev ve sorumluluk alanları ve sahip oldukları kabiliyetleri

göz önünde bulundurarak, uygun vasıfta hava aracı bulunan kurumların çağrı yönlendiricileri

ile koordine kurmak ve hava aracını görevlendirmeye yetkili makama ve çağrı merkezi müdürü

aracılığı ile ilgili vali yardımcısına durumu bildirmek,

e) Sistemden veya arayandan kaynaklanan bir hata nedeniyle konuşmanın kesilmesi

halinde derhal arayan kişiye geri dönüş yapmak,

f) Acil çağrının mahiyetine en uygun ve en yakın yeterli sayıda ekibi vakaya yönlen-

dirmek, verilen hizmet ile ilgili her türlü veriyi bilgisayar ortamında kayıt altına almak,

g) Görevlendirilen birimin veri terminaline (araç bilgisayarı, cep bilgisayarı gibi) sahip

olması halinde vaka bilgileri formunu eksiksiz olarak doldurarak, iletiminin yapılıp yapılma-

dığını takip etmek ve veri terminali tarafından istenen verilerin girişini sağlamak,

ğ) Acil çağrı yapan kişi ile arama konusuyla ilgili birimler arasında ihtiyaç duyulması

halinde çağrı sistemi üzerinden konferans görüşmesi yapılmasını sağlamak,

h) Sistem dışından gelen ihbarlarla haberdar oldukları vakalarla ilgili olarak vaka formu

açarak, diğer kurum çağrı yönlendiricilerini bilgilendirmek,

ı) Görevi nedeniyle kendisine teslim edilen taşınırları, kurumdaki görevlendirmesi sona

erdiğinde aynı gün içinde müdürlüğe teslim etmek,

i) Çağrı merkezi ile kendi kurumlarının acil yardım hizmeti sunan komuta ve kontrol

merkezleri arasında telli, telsiz ve yazılım bağlantılarını kullanarak iletişimi sağlamak,

j) Çağrı merkezi müdürü tarafından verilen benzeri diğer iş ve işlemleri yapmak.

Çağrı yönlendiricilerin kurumsal olarak ek görevleri

MADDE 15 – (1) Çağrı yönlendiricilerin kurumsal olarak ek görevleri;

a) Sağlık çağrı yönlendiricileri:

1) Yönlendirilen ekibe ilişkin, çıkış, olay yerine ulaşma, olay yerinden ayrılma, hasta-

neye ulaşma, hastaneden ayrılma ve istasyona dönme sürelerini bildirilen zamanda ve araç

takip sisteminden gözlemleyerek doğru ve eksiksiz kaydetmek ve veri terminalinden eksiksiz

girilmesini sağlamak,

2) İlgili mevzuatında belirtilen iş ve işlemleri yapmak.
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b) Emniyet çağrı yönlendiricileri:

1) Yönlendirilen ekibe ilişkin, çıkış, olay yerine ulaşma, olay yerinden ayrılma ve ser-

best hale dönme sürelerini bildirilen zamanda ve araç takip sisteminden gözlemleyerek doğru

ve eksiksiz kaydetmek ve veri terminalinden eksiksiz girilmesini sağlamak,

2) Varsa olay yerini gösterir kamerayı ivedilikle çağrı merkezinde bulunan ana ekrana

yansıtmak, güvenlik açısından mahsur oluşturmayacak durumlarda ilgili birimler tarafından

talep edilen ses ve görüntüleri temin ederek paylaşmak,

3) İlgili mevzuatında belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

c) Jandarma çağrı yönlendiricileri:

1) Yönlendirilen ekibe ilişkin, çıkış, olay yerine ulaşma, olay yerinden ayrılma ve ser-

best hale dönme sürelerini bildirilen zamanda ve araç takip sisteminden gözlemleyerek doğru

ve eksiksiz kaydetmek ve veri terminalinden eksiksiz girilmesini sağlamak,

2) Varsa olay yerini gösterir kamerayı ivedilikle çağrı merkezinde bulunan ana ekrana

yansıtmak, güvenlik açısından mahsur oluşturmayacak durumlarda ilgili birimler tarafından

talep edilen ses ve görüntüleri temin ederek paylaşmak,

3) İlgili mevzuatında belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

ç) İtfaiye çağrı yönlendiricileri:

1) Yönlendirilen ekibe ilişkin, çıkış, olay yerine ulaşma, olay yerinden ayrılma ve is-

tasyona dönme sürelerini bildirilen zamanda ve araç takip sisteminden gözlemleyerek doğru

ve eksiksiz kaydetmek ve veri terminalinden eksiksiz girilmesini sağlamak, hizmet gerekleri

açısından mahsur oluşturmayacak durumlarda ilgili birimler tarafından talep edilen ses ve gö-

rüntüleri temin ederek paylaşmak,

2) Görev alanına giren her türlü vaka ve afet olaylarında ilgili merkez, ilçe ve belde it-

faiye istasyonları arasında koordinasyonu sağlamak,

3) İl sınırları dışında olmakla birlikte çok yakın bölgelerde meydana gelen yangın, afet,

kaza ve su baskınlarına müdahale edecek kaynakların sevk ve idaresi için ilgili kurumlar ve

belediye başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak ve sıralı amirleri bilgilendirmek,

4) Merkez, ilçe ve belde belediyelerinde bulunan araç, donanım ve personel eksiklik-

lerini takip ederek ilgili birimlere bildirmek,

5) İlgili mevzuatında belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

d) Orman yangını çağrı yönlendiricileri:

1) Yönlendirilen ekibe ilişkin, çıkış, olay yerine ulaşma, olay yerinden ayrılma ve is-

tasyona dönme sürelerini bildirilen zamanda ve araç takip sisteminden gözlemleyerek doğru

ve eksiksiz kaydetmek ve veri terminalinden eksiksiz girilmesini sağlamak, hizmet gerekleri

açısından mahsur oluşturmayacak durumlarda ilgili birimler tarafından talep edilen ses ve gö-

rüntüleri temin ederek paylaşmak,

2) İtfaiyelerin uzak kaldığı yerlerde ev, işyeri ve araç yangınlarına en yakın orman araç-

larının olay yerine sevk edilmesi, itfaiye araçları gelene kadar gerekli müdahalenin yapılmasını

ve itfaiye araçlarına gerekli desteğin verilmesini sağlamak,
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3) Belediye sınırı içerisinde bulunmasına rağmen, arazi yapısının bozuk olması sebebi

ile itfaiye araçlarının müdahale edemediği yangınlarda, itfaiye araçlarına destek verilmesi mak-

sadıyla ekipleri yönlendirmek,

4) Yangın esnasında orman yangın ekipleri ile itfaiye ekiplerinin işbirliği yapmalarını

sağlamak,

5) İlgili mevzuatında belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

e) Afet ve acil durum çağrı yönlendiricileri:

1) Yönlendirilen ekibe ilişkin, çıkış, olay yerine ulaşma, olay yerinden ayrılma ve is-

tasyona dönme sürelerini bildirilen zamanda ve araç takip sisteminden gözlemleyerek doğru

ve eksiksiz kaydetmek ve veri terminalinden eksiksiz girilmesini sağlamak, hizmet gerekleri

açısından mahsur oluşturmayacak durumlarda ilgili birimler tarafından talep edilen ses ve gö-

rüntüleri temin ederek paylaşmak,

2) Afetler ve çok sayıda kişiyi etkileyen acil olaylara ilişkin çağrı merkezine gelen çağ-

rıları; bilgisayar ortamında tür, yer, saat, etkilenen kişi sayısı gibi farklı kategorilerde istatistik

alınacak şekilde kaydetmek,

3) Meteorolojik ihbarları ilgili birimlere tebliğ etmek,

4) İlgili mevzuatında belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çağrı Hizmetlerinin Koordinasyonu ve Değerlendirilmesi

Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu

MADDE 16 – (1) İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardım-

cısı başkanlığında; İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Ge-

nel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile çağrı merkezleri ile ilişkilendirilen diğer kurum-

ların genel müdür veya birim amiri düzeyindeki temsilcilerinin katılımıyla Acil Çağrı Hizmet-

leri Merkez Koordinasyon Komisyonu oluşturulur. Gündemdeki konulara göre diğer kamu ku-

rum ve kuruluş temsilcileri de Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu top-

lantılarına davet edilebilir.

(2) Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu ülke genelinde uygulana-

cak hizmet standartları ile politikaları tespit eder ve planlar, ilgili bakanlıklar ve kurumlar ara-

sında koordinasyonu gerektiren konularda karar alır ve uygulanmasını takip eder, sorun ve öne-

rileri değerlendirir, sorunların çözüm şeklini belirler.

(3) Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu, mart ve ekim aylarında

olmak üzere yılda iki defa toplanır. Başkan gerektiğinde Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koor-

dinasyon Komisyonunu ayrıca toplantıya çağırabilir.

(4) Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonunun sekretaryası Genel

Müdürlükçe yürütülür.

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu

MADDE 17 – (1) İllerde valinin başkanlığında ilgili vali yardımcısı, il jandarma ko-

mutanı, il emniyet müdürü, varsa sahil güvenlik bölge veya grup komutanı, büyükşehir veya

il belediye başkanı, orman bölge veya işletme müdürü, doğa koruma ve milli parklar bölge
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veya şube müdürü, il sağlık müdürü, il afet ve acil durum müdürü, çağrı merkezi müdürü ve

çağrı merkezi ile ilişkilendirilen diğer kurum yöneticilerinin katılımı ile Acil Çağrı Hizmetleri

İl Koordinasyon Komisyonu oluşturulur. Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu

şubat ve eylül aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Başkan, gerektiğinde Acil Çağrı

Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonunu ayrıca toplantıya çağırabilir.

(2) Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu  çağrı merkezinin faaliyetlerini;

hizmetin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki işbirliği ve ko-

ordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve kurumların performansları açısından değer-

lendirir.

(3) Müdürlükçe hazırlanan yıllık faaliyet raporunu değerlendirerek, il düzeyinde ihtiyaç

duyulan gerekli tedbirleri alır ve sorunların giderilmesini sağlar.

(4) Merkezi düzeyde karar alınması gereken hususlara ilişkin Acil Çağrı Hizmetleri

Merkez Koordinasyon Komisyonuna  teklif ve önerilerde bulunur. Ayrıca gerekli hallerde ilgili

bakanlık ve kurumları bilgilendirir.

(5) Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonunun  sekretarya görevi müdür-

lükçe yürütülür.

Sorumluluk

MADDE 18 – (1) Çağrı merkezlerinin genel düzeninden, iş yürütümünden ve ilgili ku-

rumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması bakımından valiye karşı sorumlu ol-

mak üzere bir vali yardımcısı görevlendirilir.

(2) İlgili kurumların acil çağrı ve yardım hizmeti sunan birimlerinde görev yapan per-

sonelinin, araç ve gereçlerinin tamamının veya bir bölümünün çağrı merkezinde görevlendi-

rilmesi ihtiyaç ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak valilikçe belirlenir.

(3) Çağrı merkezi müdürü, teknik altyapı ve idari bakımdan çağrı merkezinin düzenli

ve verimli çalışması ile iş ve işlemlerin aksatılmaksızın yürütülmesinden ilgili vali yardımcısına

karşı sorumludur.

(4) Çalışma saatleri dışında ve her türlü tatil günlerinde grup sorumluları arasından dö-

nüşümlü olarak koordinatör belirlenir. Aylık olarak hazırlanan ve vali yardımcısı tarafından

onaylanan koordinatör nöbet listesi ilgililere çağrı merkezi müdürü tarafından tebliğ edilir.

(5) İlgili birimler kurumunu temsilen iş, işleyiş ve kendi personelini takip etmek ve

çağrı merkezi müdürü ile kurumu arasındaki koordinasyonu sağlayacak birim sorumlusu be-

lirler. Birim sorumluları işleyişten çağrı merkezi müdürünün gözetiminde vali yardımcısına

karşı sorumludur.

(6) Her vardiyada görev yapan çağrı yönlendiriciler arasından birim sorumlularınca bir

kişi grup sorumlusu olarak belirlenir. Çağrı merkezinde çalışan çağrı yönlendiriciler bu sorum-

lunun gözetiminde çağrı merkezi müdürüne karşı sorumludur.

(7) Çağrı alıcılar ve diğer personel çağrı merkezi müdürüne karşı sorumludur.

(8) Merkezde çalışan bütün personel çalışma süresi boyunca merkezin çalışma prosedür

ve kurallarına uymakla mükelleftir.
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(9) Müdürlükte görevlendirilen personel, kendi disiplin mevzuatına tabidir.

(10) Çağrı merkezlerine görevlendirilen personelin iaşe giderleri ile ulaşım hizmetleri

kurumların kendi mevzuatına göre karşılanır. Valilikçe mevzuat çerçevesinde bu ihtiyaçların

ortaklaşa karşılanması için gerekli tedbirler alınır.

(11) Çağrı merkezi bünyesinde hizmet veren kurumlara Müdürlükçe temin edilip tahsis

edilen taşınırların hizmet gereklerine uygun olarak kullanılması ve korunmasından tahsis ya-

pılan ilgili kurumlar sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel İstihdamı, Hizmet İçi Eğitim ve Mali Hükümler

Personel istihdamı

MADDE 19 – (1) Müdürlük personeli, ilgili mevzuatta belirtilen  esaslara uygun olarak

atanır.

a) Bu esaslara uygun yeterli personelin bulunmaması halinde, valilikçe kadro, yer ve

unvanlarına bakılmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurlar, 3152 sayılı Kanunun

28 inci maddesi hükümleri doğrultusunda görevlendirilebilir.

b) Çağrı merkezinde görevlendirilecek çağrı alıcıların iletişim becerisi yüksek ve ya-

bancı dil bilenler arasından seçilmesine özen gösterilir.

c) Çağrı merkezinde, çağrı yönlendirici olarak görev yapacak olan personelin nitelik

ve sayıları müdürlük tarafından ilgili kurumlarla koordine edilerek valilik onayı ile tespit edilir.

Onayı müteakip ilgili kurumlar tarafından öncelik ve ivedilikle personel görevlendirmesi sağ-

lanır.

Hizmet içi eğitim

MADDE 20 – (1) Çağrı alıcı personel temel hukuk bilgisi, hızlı klavye kullanımı, sa-

yısal harita kullanımı, çağrı alma, analiz ve işlem basamakları, etkili ve güzel konuşma tek-

nikleri, insan ilişkileri ve iletişim teknikleri, problem belirleme ve çözme teknikleri, grup ça-

lışması, bilgi gizliliği ve güvenliği, ilk ve acil yardım eğitimleri, stres yönetimi ve mesleki ge-

lişim ile Genel Müdürlükçe gerekli görülecek diğer konularda hizmet içi eğitime tabi tutulur.

(2) Acil çağrı hizmetlerinin etkili, verimli, kesintisiz ve koordinasyon içerisinde yürü-

tülebilmesini sağlamak bakımından çağrı yönlendiriciler ile çağrı alıcılar için ortak hizmet içi

eğitim faaliyetleri düzenlenebilir. Bu konudaki koordinasyon valilikçe sağlanır.

(3) İlgili bakanlık ve kurumların görüş ve önerileri hizmet içi eğitim programlarının

hazırlanmasında dikkate alınır.

(4) Bu maddede belirtilen  eğitim konuları esas alınmak üzere hizmet içi eğitimlerde

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Mali hükümler

MADDE 21 – (1) Çağrı merkezinde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü

zam ve tazminatları, ek ödemeleri ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumları

tarafından karşılanır. Diğer kurumlar tarafından görevlendirilen personelin, kendi kurumunda

sahip olduğu mali ve sosyal hakları herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın korunur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Veri Paylaşımı Güvenliği ve Yaptırımlar

Veri paylaşımı ve güvenliği

MADDE 22 – (1) Çağrı merkezlerinde bulunan her türlü kişisel bilgi veya belgenin
gizliliği esastır. Çağrı merkezi görevlileri görevleri nedeniyle elde ettikleri bu bilgi veya bel-
geleri, çağrı merkezi işlemleri dışında ilgili kişinin izni olmadan veya kanunlarla yetkilendirilen
ve görevlendirilen merciler ile görevleri ile ilgili olarak muttali olanlar dışında hiçbir kişi ya
da kurumla paylaşamazlar.

(2) Çağrı merkezinde hizmet veren kurumların kendi alanlarına ilişkin istatistiki verilere
esas ses ve veri kayıtları hizmet gerekleri, hizmetin kalite ve etkinliğini artırmak, personelin
performans değerlendirmesini yapabilmek üzere elektronik ortamda ilgili kurumlarla paylaşı-
labilir. Kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliği dikkate alınarak, verilerin güvenliği ilgili bi-
rimlerce sağlanır.

(3) Çağrı merkezine yapılan aramalara ilişkin yazılı ve sesli kayıtlar, vaka adli soruş-
turmaya konu olduğunda, Cumhuriyet Başsavcılığı veya yetkili mahkemesince istenilmesi ha-
linde ve idari soruşturmalarda görevli müfettişlere veya muhakkiklere verilir. Diğer soruştur-
malarda soruşturmayı açan kurumun en üst amirinin yazılı talebi üzerine verilebilir.

Yaptırımlar

MADDE 23 – (1) Görüşme kayıtlarını izinsiz alan, açıklayan veya başka kişi, kurum
ve kuruluşlara yetkili makamın bilgisi, izni dışında verenler; görevlerle ilgili izinsiz açıklama
yapanlar, bilgi ve belgelerin yetkisiz kişilerin eline geçmesinde ihmali, kusuru ve kastı bulu-
nanlar; yerine getirmekle yükümlü olduğu görevlerini aksatan veya yerine getirmeyenler hak-
kında gerekli adli ve idari işlemler derhal başlatılır.

(2) Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen
kişilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafından 250
Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür hâlinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirim

MADDE 24 – (1) Çağrı merkezinde hizmet veren kurum ve kuruluşlar, kendi bakanlık
ve merkez teşkilatlarınca talep edilecek, çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin istatistiki verileri,
belirlenen formatlara uygun olarak, yetkilendirilmiş personeli aracılığı ile bildirirler.

Kayıtların saklanması

MADDE 25 – (1) Çağrı merkezince sunulan hizmetlerle ilgili kayıtlar, ilgili mevzuat
hükümlerine göre muhafaza edilir. Vaka kaydı açılan çağrılar on yıl, vaka kaydı açılmayan çağ-
rılar ise bir yıl süre ile saklanır. Teknik arızalardan dolayı seslerin kaydedilemediği veya ka-
yıtlara ulaşılamadığı durumlarda tutulan diğer kayıtlardan yararlanılır. Arıza ve kesintilerin
açıklamaları gerekçeli olarak ilgili kurumlara gönderilir.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)’ndan:
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA 

VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşki-

latında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan
personelin, hizmetin gereklerini esas alarak atamalarını kurallara bağlamak, görevde verimli-
liğini artırmak ve yer değiştirmeye tabi olan personelin ülkenin değişik hizmet bölgeleri ve
alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını gerçekleştirmek amacıyla
hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşki-

latında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.
(2) Yurt dışı teşkilatında çalışan personel bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
(3) Aday memurlar bölgeler için belirlenen zorunlu çalışma süreleri ve yer değiştirmeye

ilişkin hükümler dışında bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.
(4) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapan personel, 24/6/1986 tarihli

ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama
Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine tabidir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar
ve Uluslararası Koruma Kanunu,  23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuru-
luşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İliş-
kin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri,
b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya

da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro un-
vanlarını,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,
ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
d) Birim: Genel Müdürlük merkez teşkilatında yer alan daire başkanlıkları ile hukuk

müşavirliğini,
e) Birim amiri: (d) bendinde belirtilen birimlerin yöneticilerini,
f) Değerlendirme puanı: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Değerlendirme For-

muna göre hesaplanan puanı,
g) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
ğ) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,
h) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İliş-

kin Yönetmeliği,
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ı) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cet-
velinde gösterilen illerin gruplarını,

i) Hizmet yeri: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı il veya ilçeyi,
j) İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evi Müdürü: 6458 sayılı Kanunun 108 inci mad-

desinin birinci fıkrasının (c) bendine göre insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması
için kurulan insan ticareti mağdurları sığınma evleri müdürlerini,

k) Kurum: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,
l) Merkez Müdürü: Kabul ve barınma merkezi ile geri gönderme merkezi müdürlerini,
m) Üst bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,
n) Yer değiştirme suretiyle atanma: Yer değiştirmeye tabi personelin, bu Yönetmelikle

tespit edilen hizmet bölgelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki esaslar çerçevesinde
atanmasını,

o) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu çalışılması gereken süreyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yer Değiştirme Suretiyle Atamalara İlişkin Esaslar

Yer değiştirmeye ilişkin temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında;
a) Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren

illerin gruplandırılarak işlem yapılması,
b) Atamalarda kadro imkânları ile Genel Müdürlüğün hizmet ihtiyaçlarının dikkate alın-

ması,
c) Personelin hizmet bölgeleri arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak adil ve

dengeli dağılımının sağlanması,
ç) Aile bütünlüğünün korunması,
ilkeleri esas alınır.
Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel
MADDE 6 – (1) İl göç idaresi müdürleri, ilçe göç idaresi müdürleri, merkez müdürleri,

insan ticareti mağdurları sığınma evi müdürleri ve il göç uzmanları yer değiştirme suretiyle
atanmaya tabidir.

Hizmet bölgeleri
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller; sosyal, kül-

türel, ulaşım imkânları ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle
EK-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen beş hizmet bölgesine ayrılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atan-
masında belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır.

Zorunlu çalışma süreleri
MADDE 8 – (1) Zorunlu çalışma süreleri 5 inci bölge için üç yıl, 4 üncü bölge için

dört yıl ve diğer bölgeler için beş yıldır.
Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar
MADDE 9 – (1) Zorunlu yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar

aşağıda belirtilmiştir:
a) 6 ncı maddede yer alan personelden ilk defa atanacaklar, bu Yönetmeliğin ekinde

yer alan EK-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen 5 inci hizmet bölgesindeki illerde
göreve başlarlar. 5 inci hizmet bölgesindeki üç yıllık zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar
sırasıyla 4 üncü hizmet bölgesinde en az dört yıl, 3 üncü hizmet bölgesinde en az beş yıl, 2 nci
hizmet bölgesinde en az beş yıl ve 1 inci hizmet bölgesinde en az beş yıl görev yaparlar. Alt
bölge hizmeti bitmeden bir üst hizmet bölgesine atama yapılamaz.
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b) 6 ncı maddede belirtilen personelin tüm bölgelerde görev yapması esastır. Personelin,
atandığı bölge ve bölge içerisindeki yerlerde bu Yönetmelik ile tespit edilmiş süre kadar çalış-
ması zorunludur. Personelin, hizmet bölgeleri için belirlenen süreler kadar çalışmadan, diğer
hizmet bölgelerine atamaları yapılamaz. Ancak bulunduğu hizmet yerinin zorunlu çalışma sü-
resinin yarısını dolduran personelin, aynı hizmet bölgesinde veya alt hizmet bölgelerinde Genel
Müdürlükçe ihtiyaç gösterilen hizmet yerlerinden, kadro ve unvanına uygun bir yere talepleri
halinde bulunduğu hizmet bölgesinde eksik kalan zorunlu çalışma süresiyle sınırlı olmak üzere
genel atama döneminde atamaları yapılabilir. Bu durumda 5 inci hizmet bölgesinde çalışma
süresi iki yıldan az olmaz.

c) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personel alt hizmet
bölgelerinde veya üst hizmet bölgelerinde Genel Müdürlükçe ihtiyaç gösterilen yerlerden, kad-
ro ve unvanına uygun bir yere atanma talebinde bulunabilir. Bulunduğu bölge veya yerin zo-
runlu çalışma süresini dolduran personelin atanabileceği kadro ve unvanına uygun bir yerin
Genel Müdürlükçe ihtiyaç gösterilmemesi veya personelin tercihlerine atanamaması durumun-
da Genel Müdürlükçe, bulunduğu yerde çalışma süresi uzatılmış sayılır. Ancak bu şekilde ça-
lışma süresi uzatılanların 1 inci, 2 nci, 3 üncü hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süreleri altı
yılı, 4 üncü hizmet bölgesinde beş yılı ve 5 inci hizmet bölgesinde dört yılı geçemez. Bu şekilde
ataması yapılamayan ve çalışma süresi uzatılan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler
ise 1 inci bölge hariç olmak üzere bir sonraki hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresinden
sayılır.

ç) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olmaları nede-
niyle yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar
ile bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanlar, en geç 17 Temmuz gününe kadar
emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini bağlı oldukları birim aracılığıyla Genel Müdürlüğe
göndermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar
bulundukları hizmet alanında bırakılırlar. Bu hükme göre yerinde bırakılanlardan emekli olma
isteğinden vazgeçenler, yer değiştirme suretiyle atama dönemi beklenilmeksizin zorunlu ça-
lışma süreleri göz önüne alınarak atanması gerektiği hizmet bölgesine ataması yapılır ve bunlar
ikinci kez bu hükümden yararlanamazlar.

d) 6 ncı maddede yer alan personelden tüm bölge hizmetlerini tamamlayanların hizmet
bölgeleri, personelin isteği göz önünde bulundurularak Genel Müdürlükçe belirlenir.

Bölgelerde zorunlu çalışma süresinden sayılacak ve sayılmayacak haller
MADDE 10 – (1) Personelin zorunlu çalışma süresinden sayılacak hallere ait süreler

aşağıda gösterilmiştir:
a) Yıllık, mazeret, hastalık ve aylıklı refakat izinlerinin tamamı.
b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.
c) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâlet ile ya da aynı Ka-

nunun ek 8 inci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin
tamamı.

ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan
tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan
durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.
e) Hizmetin gereği olarak TODAİE’de başarılı geçen sürelerin tamamı.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hiz-

metinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden
sayılır.
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(3) Aşağıda belirtilen hallere ait süreler, zorunlu çalışma süresinden sayılmaz:
a) 657 sayılı Kanun hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.
b) Genel Müdürlük kadrolarına atanmadan önce başka görevlerde o bölgede geçirilen

süreler.
c) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmayan kadrolarda geçen süreler.
Atanılamayacak yerler
MADDE 11 – (1) İl göç idaresi müdürleri;
a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları ile,
b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, kendisinin veya eşinin en az 15 yıl süre ile devamlı

olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddi ilişkisinin bulun-
duğu ile,

atanamaz.
(2) Büyükşehir belediyesi bulunan illere yapılacak atamalarda birinci fıkra hükmü uy-

gulanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Atamalar

İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin genel esaslar
MADDE 12 – (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olanların özre dayalı yer değiştirmeleri

Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Ancak il göç idaresi müdürlerinin özre dayalı yer
değiştirme talepleri yöneticilik görevlerinden vazgeçmeleri halinde değerlendirilir.

(2) Atanılan il sınırları içerisinde göreve başlama tarihinden itibaren fiilen iki yıl görev
yapmak zorunludur.

(3) Karşılıklı yer değiştirmeye dayalı taleplerde süre şartı aranmaz. Ancak, ikinci kez
talepte bulunulması halinde ikinci fıkrada belirtilen süre dört yıl olarak uygulanır.

(4) 13, 14, 19, 20 nci maddelerde belirtilen hallerde ikinci fıkrada belirtilen süre şartı
aranmaz.

(5) Ataması yapılan personelin atama işleminden vazgeçme talebi, görevinden ayrıl-
maması kaydıyla, belirtilen acil ve zorunlu halleri beyana göre değerlendirilebilir.

(6) 13 ve 14 üncü maddelerde yer alan sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle görev
yerleri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine dair bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak
ayında kadrosunun bağlı bulunduğu birime bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, mazereti
sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe intikal ettirir. Mazereti
sona eren personelin mevcut görev yeri 4 üncü  veya 5 inci  bölgede bir yerde ise talebi halinde
yerinde bırakılabilir. Diğer bölgelerde ise eski görev yerine atanır.

Sağlık durumu nedeniyle atama
MADDE 13 – (1) Sağlık durumu nedeniyle atama yapılabilmesi için;
a) Memurun kendisinin, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından bi-

rinin,
b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte, memurun refakat etmediği takdirde hayatı

tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin,
ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun veya ba-

kıma muhtaç olduğunun tam teşekküllü devlet hastanesinden veya üniversitelerin tıp fakülte-
lerinden son üç ay içerisinde 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat
İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre alınacak sağlık
kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir.
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(2) Birinci fıkranın (b) bendine göre, bakmakla yükümlü olunmayan ana, baba ve kardeş
için sağlık kurulu raporu ile birlikte atama istenilen ilde bakacak başka kimsenin bulunmadı-
ğının ve varsa bakmakla yükümlü diğer kişilerin durumunun da belgelendirilmesi gerekmek-
tedir.

Eş durumu nedeniyle atama
MADDE 14 – (1) Eşleri kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak

çalışanlar ile atanmak istedikleri ilde bulunan işyerlerinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sos-
yal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında talep tarihin-
den geriye doğru son üç yıl içerisinde 720 gün prim ödemek suretiyle sigortalı sayılanlar, bu
durumu belgelemek kaydı ile hizmet ihtiyaçları ve kadro imkanları çerçevesinde talepleri de-
ğerlendirildikten sonra, gerekirse kurumlar arası koordinasyon da sağlanarak, eşlerinin görevli
bulunduğu yerlere atanabilirler. Eşi, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile isteğe bağlı sigortalı olan personelin eş durumu nedeniyle
atama istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.

(2) Bu kapsamda yer değişikliği talebinde bulunan personelden;
a) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,
b) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulun-

duğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak belge,
c) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son üç yıllık süre içinde en az 720 gün si-

gortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,
istenir.
(3) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan

eşi emekliye ayrılan personel; eşinin emeklilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvuruda
bulunmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme suretiyle atama döneminde eşi-
nin ikamet ettiği yere atanma talebinde bulunabilir. Personel bu talebi üzerine, hizmet ihtiyaçları
ve kadro imkânları çerçevesinde değerlendirildikten sonra eşinin ikamet ettiği yere atanabilir.

(4) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği is-
teme hakkını elde eden ve her ikisi de Genel Müdürlük personeli olan eşlerin aile bütünlüğünün
bozulmaması için aynı yerleri tercih etmeleri önceliklidir. Bu şekilde tercihte bulunmalarına
rağmen farklı yerlere atananlardan; atamasının eşinin bulunduğu il’e yapılmasını isteyenler,
istekte bulunan eşin görev yerinden ilişik kesmemiş olması şartıyla eş mazeretine dayalı olarak
eşinin yanına atanırlar.

(5) Her ikisi de Genel Müdürlük personeli olan eşlerden; bu durumlarını idareye bil-
dirmeyen veya başka yerleri tercih ederek farklı yerlere atananlar; görev yerlerinden ilişik kes-
meleri halinde bir sonraki yılın yer değiştirme suretiyle atama dönemine kadar eş durumu ma-
zeretine dayalı olarak eşinin bulunduğu yere atanma talebinde bulunamazlar.

(6) Her ikisi de Genel Müdürlük personeli olan atamaya tabi eşlerin talepleri, sırasıyla
yönetici kadrolarında bulunana, eşitliği halinde kazanılmış hak aylık derece ve kademesi yük-
sek olana, bunların da eşitliği halinde ihtiyaca göre değerlendirilir.

(7) Eşleri başka kurumlarda çalışan Genel Müdürlük personelinin eş durumundan atan-
ma talepleri eşin görevi, unvanı ve hizmet özelliği dikkate alınarak değerlendirilir.

Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama
MADDE 15 – (1) Genel Müdürlük kadrolarına merkezi yerleştirme ile ilk defa atanacak

adayların aynı unvan ve kadroda olmak şartıyla, yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra ata-
maları henüz yapılmadan karşılıklı dilekçe ile müracaatları halinde ilk atama yerleri, Genel
Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde karşılıklı olarak değiştirilebilir.
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(2) Aynı hizmet bölgesinde yer alan illerde veya aynı il içerisinde görevli personelden,
asalet tasdik olmak kaydı ile aynı unvan ve kadroda görev yapanlar, il müdürlükleri aracılığı
ile müracaatları ve Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde karşılıklı olarak atama döne-
minde yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

(3) Karşılıklı yer değiştirme suretiyle ataması yapılan personelden birinin görevine baş-
ladıktan sonra vazgeçmesi halinde vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.

(4) 19 uncu maddeye göre atanan personele, bu madde hükümleri uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atanmaya İlişkin Usul ve Esaslar

Atama usulü
MADDE 16 – (1) 6458 sayılı Kanunun 118 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanun uyarın-

ca, Genel Müdürlük personelinden;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarına müşterek kararla atama yapı-

lır.
b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamı dışında kalan diğer kadrolara Genel

Müdürün teklifi üzerine Bakan onayıyla atama yapılır.
İlk atamalar
MADDE 17 – (1) İlk atama ile yerleştirme yapılacak kadroların; yeri, hizmet sınıfı,

unvanı, derecesi ve sayısı Genel Müdürlük tarafından belirlenir.  İlk atama ile yapılacak yer-
leştirmeler genel hükümlere göre yapılır.

(2) Aday memurların adaylık süresi içerisinde Genel Müdürlük içinde başka bir yere
ataması yapılmaz.

Kurum dışından naklen ve açıktan atamalar
MADDE 18 – (1) Kurum dışından Genel Müdürlük merkez veya taşra teşkilatında

münhal bulunan; veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför, hizmetli ile aynı düzeyde
görev kadrolarına ve alt görev kadrolarına naklen atanacaklar ile mühendis, çözümleyici, prog-
ramcı, avukat, sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, mütercim, il göç idaresi müdürü, ilçe göç
idaresi müdürü, merkez müdürü, insan ticareti mağdurları sığınma evi müdürü kadrolarına ata-
nacaklar hakkında, atanacağı unvanın bu Yönetmelik ve Genel Müdürlük personelinin görevde
yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşıyor olma şart-
ları aranır.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların Genel Müdürlük merkez veya taşra teşki-
latındaki kadrolara naklen atanmalarında, kazandıkları unvanlara atanması esastır. Aynı unvanın
olmaması halinde öğrenim durumu ve kazandığı unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet
Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler
MADDE 19 – (1) Hizmet gereği atama yapılabilmesi için haklarında adli veya idari

bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş
olması gerekir.

(2) Bu maddenin birinci fıkraya göre atananların ayrıldıkları birime dönme talepleri iki
yıl sonra başvurmaları halinde değerlendirilebilir.

(3) Görev yapılan birimin; kapanması, devri, iş yükünün önemli ölçüde azalması ne-
deniyle personele ihtiyaç duyulmaması hallerinde; ihtiyaç duyulan birimlere Genel Müdürlükçe
resen atama yapılabilir.
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Terör, olağanüstü ve özel hallerde atama
MADDE 20 – (1) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak

derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu personeli ile er ve er-
başların Genel Müdürlükte görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin atanma
talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla kadro imkânları
da dikkate alınmak suretiyle öncelikle yerine getirilir.

(2) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve
doğal afetler gibi hallerde, ihtiyacı karşılamak amacıyla bu Yönetmeliğin kısıtlayıcı hükümle-
rine bakılmaksızın atama yapılabilir.

(3) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan
eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden başka bir
ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi halinde eşin ikamet ettiği yere nakil talebi bir defaya mah-
sus olmak üzere değerlendirilebilir. Bu şekilde yapılacak atama başvurularının eşin emekliye
ayrılmasını müteakip bir yıl içinde yapılması zorunludur.

(4) Görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından
birinin can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belge
ile belgelendirenlerin nakil talebi değerlendirilebilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği nedeniyle naklen atama
MADDE 21 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu yer değiştir-

meye tabi olmayan unvanlara ataması yapılanlar atandıkları il sınırları içerisinde fiilen iki yıl
görev yapmak zorundadırlar. Bu süreyi doldurmayanların atamaları, daha önce bulundukları
unvana atanmayı kabul etmeleri halinde yapılabilir. Ancak bu şekilde ataması yapılan perso-
nelin feragat ettiği unvana tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı il
olması kaydıyla mümkündür. Önceki görevine tekrar atananlar, atandıkları il sınırları içerisinde
eksik kalan sürelerini tamamlamak zorundadırlar.

(2) Ancak yeni görev yerine başladıktan sonra iki yıl içinde meydana gelen mazeret
durumlarına dayalı olarak yapılacak yer değiştirme talepleri bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine
göre değerlendirilir.

Naklen atama yapılmayacak haller
MADDE 22 – (1) Görevde yükselme sınavı nedeni ile görevde yükselme sınavı yapıl-

masına ilişkin Genel Müdür onayı alındığı tarihten itibaren boşalan kadrolar ile görevde yük-
selme sınavına başvuran adayların sayısından fazla olan münhal kadrolar hariç olmak üzere,
görevde yükselme sınavı yapılması ilan edilen kadrolara, sınav sonucuna göre kazananların
atanmaları tamamlanmadan Genel Müdürlük içinden veya dışından naklen atama yapılamaz.

(2) Unvan değişikliği sınavı nedeni ile unvan değişikliği sınavı yapılmasına ilişkin Ge-
nel Müdür onayı alındığı tarihten itibaren, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere, unvan deği-
şikliği sınavına başvuran adayların sayısından fazla olan unvanlar ile sınav onayı alındıktan
sonra boşalan kadrolar hariç, ilan edilen kadrolara, sınav sonucuna göre kazananların atanmaları
tamamlanmadan Genel Müdürlük içinden veya dışından naklen atama yapılamaz.

Gerçek dışı beyan veya geçerli olmayan belgelere dayalı işlemler
MADDE 23 – (1) İlgili personel tarafından verilen ve atama işlemlerinin dayanağı olan

bilgilerin gerçek dışı veya belgelerin sahte olduğu tespit edildiği takdirde, yapılan atama işlemi
iptal edilir ve sorumluları hakkında idari soruşturma yapılır ve ilgili Cumhuriyet Savcılığına
suç duyurusunda bulunulur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin İşlemler

Yer değiştirme kurulu
MADDE 24 – (1) Yer Değiştirme Kurulu; yer değiştirme suretiyle yapılacak atama iş-

lemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, Genel Müdürün ya da görevlendireceği Genel
Müdür Yardımcısının başkanlığında İnsan Kaynakları Daire Başkanı ile Genel Müdür tarafın-
dan Genel Müdürlükte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanlar arasından
belirlenecek diğer üç üyeden oluşur.

(2) Kurul, kurul başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çe-
kimser oy kullanılamaz. Kurul toplantıları ve alınan gerekçeli kararlar bir tutanak ile tespit
edilir.

Başvuru ve yer değiştirme suretiyle atama dönemine ilişkin esaslar
MADDE 25 – (1) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanlar atan-

ma talebinde bulunabilirler. Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu
Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(2) Personelin, iller arası naklen atanmalarında, ihtiyaç duyulan kadro unvanları ile ata-
nabilecek ve ayrılabilecek azami personel sayısı her yılın Nisan ayı sonuna kadar Genel Mü-
dürlük internet sitesinden ilan edilir.

(3) İlan edilen kadro unvanının niteliklerini taşıyan personel, 1-15 Mayıs tarihleri ara-
sında ekte yer alan EK-3 Atanma İstek Formunu doldurmak suretiyle il müdürlüğüne müracaat
eder. Başvuru formları il müdürlüğünce başvuru süresinin bitimini takip eden yedi iş günü içe-
risinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.

(4) Yer değiştirme talebinde bulunacak personel, duyuruda ilan edilen yerlerden en az
beş, en fazla on tercih yapabilir.

(5) Değerlendirme puanları, EK-2’de yer alan Değerlendirme Formundaki puan ölçüt-
lerine göre hesaplanır.

(6) Değerlendirme puan sonuçları Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.
(7) Değerlendirme puan sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde di-

lekçe ile İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına itiraz edilebilir.
(8) Nihai sonuçlar değerlendirme puanı, tercih sırası ve hizmet süresi dikkate alınmak

suretiyle Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir ve 15 Temmuz tarihine kadar atamalar
tamamlanır.

(9) Aşağıda yazılı hallerde yer değiştirme suretiyle atama dönemine bağlı kalmaksızın
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim dönemlerinde atamalar yapılabilir.

a) 13, 14 ve 20 nci maddelerde yer alan sağlık, eş durumu mazereti ile olağanüstü durum
şartlarının ortaya çıkması,

b) 19 uncu maddedeki şartların ortaya çıkması,
c) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama durumunun ortaya çıkması.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İl Göç İdaresi Müdürü ve İlçe Göç İdaresi Müdürü kadrolarına atanma şartları
MADDE 26 – (1) İl Göç İdaresi Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
a) 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümleri kapsamında yük-

seköğretim kurumlarının sosyal bilim dallarında eğitim veren Fakülte veya en az 4 yıllık yük-
sekokul mezunu olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan
hizmet süresine sahip olmak,

şartları aranır.
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(2) İlçe Göç İdaresi Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
a) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan

hizmet süresine sahip olmak,
şartları aranır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Memurlarının

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Genel Müdürlük taşra teşkilatının kuruluşu aşamasında ata-

ması yapılan personel için yer değiştirme hükümleri, atamasının yapıldığı bölgenin hizmet sü-
resini tamamlamasından sonra uygulanmaya başlar.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU İNSAN
KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2007 tarihli ve 26578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 35 inci maddesine
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Bilirkişilik, Hakemlik ve Arabulucuk gibi kanunlardan doğan görevleri yerine ge-
tirenler bu madde kapsamı dışındadır.”

“(6) Kurum çalışanlarının görevinin ifası sırasında, aleyhlerine açılan davalarda,
TÜBİTAK Başkanının Oluru ile görevlendirilecek avukatlar tarafından davaların takip edilmesi
bu madde kapsamı dışındadır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve öğ-

retim yapan bütün enstitülerde eğitim-öğretim, öğrenci kabul, kayıt ve sınavlara ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/7/2007 26578

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/8/2011 28034
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c) Anabilim/Anasanat dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat

dalını,

ç) Anabilim/Anasanat dalı akademik kurulu: Anabilim/anasanat dalının lisansüstü eği-

tim programlarında görev alan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/Anasanat dalı başkanı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim/ana-

sanat dalı başkanını,

e) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: Anabilim/anasanat dalının başkanı ve varsa yardım-

cıları ile bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde

eksikliklerini gidermek için en çok bir akademik takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

g) Bütünleşik doktora: Yüksek lisans ile doktora programlarının birleştirildiği ve ke-

sintisiz eğitimin sürdürüldüğü lisansüstü programını,

ğ) Danışman: Lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilere, akademik çalışmalarda reh-

berlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

h) Doktora/sanatta yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere

ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üyelerinden oluşan komiteyi,

ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen

bilimsel bir konunun, araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

i) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

j) Enstitü: Akdeniz Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren ilgili enstitüyü/enstitüleri,

k) Enstitü kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

l) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları

ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

m) Kredi: Bir ders saati teorik ders veya iki ders saati uygulama karşılığı bir kredi olan

ulusal kredi sistemini,

n) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde eğitim-öğretim faaliyetlerine ka-

tılan kişiyi,

o) Program: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora, sa-

natta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda, belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile

doktora yeterlik/sanatta yeterlik sınavı, tez, dönem projesi ve uygulamalarını,

ö) Rektör/Rektörlük: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

p) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine da-

yanan sözlü sunum ve yazılı metin çalışmasını,

r) Senato: Akdeniz Üniversitesi Senatosunu,

s) Tez: Lisansüstü eğitimin amacına yönelik hazırlanan bilimsel/sanatsal bir çalışmayı

ve tez yazım kurallarına göre oluşturulmuş yazılı bir dokümanı,

ş) Tez/sanatta yeterlik izleme komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez öne-

risini değerlendirmek ve tez çalışmalarına rehberlik etmekle oluşturulan komiteyi,

t) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

u) Uluslararası öğrenci: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunmayan öğrencileri,

ü) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
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v) Yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,
y) Yabancı Dil Sınavı: Merkezi yabancı dil sınavı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği

kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programların Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı

Programların açılması

MADDE 5 – (1) Programların açılması veya değişiklik önerileri, anabilim/anasanat
dalı akademik kurulunun talebi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve Yük-
seköğretim Kurulunun onayı ile gerçekleşir.

(2) Program açma teklifleri; Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde,
yeni açılacak programda yarıyıllar itibarıyla okutulacak dersler, kredileri, zorunlu veya seçmeli
statüleri, içerikleri ve dersleri verecek öğretim elemanlarının öz geçmişleri ve yayın listeleri
ile birlikte yapılır.

(3) Bir enstitüdeki disiplinler arası programların açılması teklifi enstitü müdürü tara-
fından, birden fazla enstitüyü ilgilendiren disiplinler arası programların açılması teklifi ise ilgili
enstitü müdürleri tarafından birlikte yapılır.

(4) Açılan programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, Rek-
törlüğün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile bir enstitü anabilim/anasanat dalında,
o enstitü anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan lisansüstü program açılabileceği gibi,
disiplinler arası lisansüstü programlar da açılabilir. Aynı usulle yurt içindeki ve yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları da açılabilir. Bu
programların uygulama usul ve esasları, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(5) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu
programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında açılacağı, anabilim/anasanat dalı aka-
demik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(6) İkinci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ana-
bilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun
kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla lisansüstü programlar açılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, alı-
nacak öğrenci sayısı ve aranan şartlar, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, ens-
titü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Enstitüye bağlı anabilim/anasanat dallarında görevli bulunan her öğretim üyesi en
fazla kaç öğrenciye danışmanlık yapabileceği enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile
belirlenir. Ancak; öğretim üyeleri tarafından yönetilen yüksek lisans ve doktora tezlerinden
son beş yılda çıkan yayınların, uluslararası atıf indekslerine kayıtlı dergilerin birinde yayın-
lanmış olması halinde; öğretim üyesinin yazılı talebi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
ek öğrenci kontenjanı verilebilir.

(3) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, son başvuru
tarihi, sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer bilgiler Rektörlük tarafından ilan
edilir. Bu ilan her akademik yarıyıl başında verilebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Başvuru, Eşdeğerlikler, Kesin Kayıt, Kayıt Yenileme ve

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Başvuruda ortak hükümler

MADDE 7 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından önerilen veya
anabilim/anasanat dalı ile ilgili esaslarda belirtilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir
bilim/sanat dalında lisans ve/veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.

(2) Lisansüstü programlar için Senato tarafından belirlenen ALES standart puanına ya
da ALES sonucu yerine Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı
taban puanları belirlenen bir sınav puanına sahip olmak.

(3) Lisansüstü programlarda yabancı dil sınavlarına; tezli yüksek lisans programı için
katılmış olmak, doktora/sanatta yeterlik programları için ise Senato tarafından belirlenen asgari
taban puana sahip olmak.

(4) Enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile doktora/sanatta yeterlik eğitimine
giriş için kullanılan yabancı dil sınavlarında asgari taban puan değerleri değiştirilebilir. Ensti-
tüler, doktora/sanatta yeterlik programları için farklı yabancı dil puanları belirleyemez.

(5) ALES ve/veya yabancı dil sınavı yerine Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
ulusal ya da uluslararası bir sınavdan eşdeğer bir sınav sonucu ile başvuran adayların 11 inci
maddede belirtilen koşulları da yerine getirmeleri gerekir.

(6) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvar mezunu olan adayların güzel sanatlar ens-
titüsüne kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Bu programların değerlendirme iş-
lemlerinde ALES puanı yerine yetenek sınavı sonucu değerlendirmeye alınır.

(7) Üniversitenin sağlık bilimleri enstitüsünde temel tıp bilimlerinde doktora program-
larına başvuracak adayların tıp/diş hekimliği fakültesi mezunlarının Senato tarafından belirle-
necek TUS/DUS veya ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

(8) Uluslararası adayların Türkçe öğretim yapan yüksek lisans programlarına öğrenci
kabulünde ALES ve yabancı dil şartı aranmaz. Bu adayların Türkçe yeterlik derecesi ise, 11 inci
maddedeki tabloya göre değerlendirilir. Tamamen yabancı dilde yürütülen programlarda Türkçe
yeterlik belgesi aranmaz.

(9) Uluslararası adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yabancı dilde
öğretim yapan lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esaslar üniversite Se-
natosunca belirlenir.

Yüksek lisans programlarına başvuru

MADDE 8 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda aranan şartlar
şunlardır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmak.
b) ALES’ten; tezli yüksek lisans programları için başvurulan programın puan türünde

en az 55 puan almış olmak, tezsiz yüksek lisans programları için ise anabilim/anasanat dalı
akademik kurulu kararını esas almak.

c) Yabancı dil sınavından; tezli yüksek lisans programları için sınava girmiş olmak, tez-
siz yüksek lisans programları için ise anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararını esas al-
mak.
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ç) Mülakat sınavında adaylar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta adayın;
tezli yüksek lisans programı için bilimsel araştırma yaparak, bilgilere erişme, bilgiyi değerlen-
dirme ve yorumlama yeteneğini kazanma, tezsiz yüksek lisans programı için ise mesleki ko-
nularda derin bilgi kazanma özelliği ve mevcut bilginin uygulamada kullanımı konuları da de-
ğerlendirilir.

Doktora/sanatta yeterlik programına başvuru

MADDE 9 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuruda aranan şartlar şun-
lardır:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
b) Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuruda dört yıllık lisans dip-

lomasına sahip olmak.
c) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği,

eczacılık, veteriner ve tıp fakülteleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre
bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık eczacılık fa-
kültesi mezunu olmak.

ç) Tıp fakültesi mezunları için ALES veya TUS, diş hekimliği fakültesi mezunları için
ALES veya DUS, diğer adaylar için ise ALES standart puanına sahip olmak.

d) Yüksek lisans diplomasına sahip olan veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl
süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakültesi diplomasına sahip adaylar ile Sağlık
Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan
fen fakültesi ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunu adayların, ALES’ten başvurdukları prog-
ramın puan türünde en az 60 tam puan almış olmak.

e) Dört yıllık lisans diploması ile bütünleşik doktora programlarına başvuran adayların
ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 80 tam puan almış olmak.

f) Sağlık bilimleri enstitüsü doktora programlarına TUS/DUS puanı ile başvuran tıp fa-
kültesi veya diş hekimliği fakültesi mezunu adayların TUS/DUS’tan en az 55 tam puan almış
olmak.

g) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar için yabancı dil sınavlarından
en az 55 tam puan almış olmak.

(2) Mülakat sınavında adaylar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta ada-
yın; bağımsız araştırma/sanatsal çalışma yapması, bilimsel/sanatsal olayları geniş ve derin bir
bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapması ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel/sa-
natsal yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği konuları da değerlendirilir.

(3) Sağlık bilimleri enstitüsü temel tıp bilimleri doktora programlarına temel tıp puanı;
TUS’un temel tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın %70’i, klinik tıp bilimleri tes-
tinden elde edilen standart puanın % 0’u dikkate alınarak hesaplanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına; bir yükseköğretim kurumu-
nun lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı tamamlamış ve alınan
tüm dersleri başarmış olmak, tez çalışmasına başlamamış olmak ve ilgili lisansüstü programa
başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, ens-
titü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve ilan edilir.
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(3) Bu Yönetmelikte belirlenen başvuru koşullarını sağlayan ve öğrenim gördüğü prog-

ramda not ortalaması 100 üzerinden en az 85 veya eşdeğeri bir puana sahip olan öğrenciler li-

sansüstü programlara yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.

(4) Yatay geçiş başvurusu, anabilim/anasanat dalınca incelenir ve koşulları sağladığı

belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Kontenjan sayısı kadar öğrenci,

anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ya-

tay geçiş hakkı kazanır.

(5) 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dı-

şındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine

göre atanan araştırma görevlilerinde bu maddede yer alan koşullar aranmaz.

Eşdeğerlikler

MADDE 11 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına başvuruda aranan ALES ve

Yabancı Dil Sınav puanları yerine geçecek puanlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değer-

lendirilir:

a) Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan Graduate

Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından

alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılır.

b) Adayların Avrupa ortak dil kriterlerine göre Türkçe yeterlik düzeyleri ve puan ara-

lıkları aşağıdaki tabloya göre değerlendirilir.

c) Türkçe yeterlik belgesine (C2, C1 ve B2 seviyesi) sahip olan adaylar öğrenimine

başlar. Türkçe yeterlik belgesine (B1, A2 ve A1 seviyesi) sahip olmayan adaylara, kayıt yap-

tırdıktan sonra yeterlik için öğrenime ara izni verilir. Bu durumda olan adaylar, Üniversitede

uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen Türkçe öğretim programına katılır. Bir sonraki sı-

nav döneminde yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavı sonucuna göre başarılı olan adaylar öğ-

renime başlar. Türkçe öğretim programından en fazla iki eğitim öğretim yılı kadar sürede ye-

terlik alamayanların üniversite ile ilişiği kesilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) 8 ve 9 uncu maddelere göre kabul edilen, lisans veya yüksek lisans

eğitimlerini başvurdukları yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alan-

larda almış olan adaylara; eksikliklerini gidermek amacıyla anabilim/anasanat dalı akademik

kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygula-

nabilir.
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(2) Bilimsel hazırlık programında öğrencinin alacağı dersler, enstitü anabilim/anasanat
dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile zorunlu dersler olarak
belirlenir. Söz konusu derslere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler, lisansüstü programını tamamlamak
için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez.

b) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra
anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ka-
yıtlı olduğu lisansüstü programa yönelik derslerde alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında; devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sa-
yılma koşulları ve diğer hususlarda öğrencinin ders aldığı ilgili lisans/lisansüstü programa iliş-
kin mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir akademik takvim yılıdır.
Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve lisansüstü programı sürelerine dâhil edilmez.
Bilimsel hazırlık programı süresi içerisinde başarılı olamayan öğrenciler, azami öğrenim süre-
sinden sayılmak kaydıyla, lisansüstü öğrenime devam ederler.

Yurt dışında ikamet eden uluslararası adayların kabulü

MADDE 13 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da uluslararası adayların
lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları ve öğrenci kontenjanları, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı
ile belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Bir yükseköğretim kurumu lisans ya da lisansüstü programlarında
öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve becerilerini ar-
tırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşleri
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere
devam edebilirler. Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler. Bu öğrenciler
tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün
gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.
(4) Özel öğrencilerden alınacak eğitime katkı payı, her yıl Bakanlar Kurulunca ilgili

program için belirlenen ortalama maliyet tutarı üzerinden Üniversite Yönetim Kurulunca be-
lirlenir.

Programlara başvuru

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan adaylar, aka-
demik takvimde belirtilen süre içinde, Senato tarafından belirlenen belgelerle birlikte lisansüstü
eğitim yapmak istedikleri programı belirten dilekçe ya da elektronik form ile enstitü müdürlü-
ğüne müracaat eder.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik
başvurularını değerlendirmek ve mülakat sınavı yapmak için, anabilim/anasanat dalı akademik
kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından en az üç asıl, iki yedek üye olmak üzere bir sınav
jürisi oluşturur.
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(2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde;
a) Tezli yüksek lisans başarı notu ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının

%10'u, mülakat sınav notunun %30'u ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak hesapla-
nır. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük
puana doğru sıralanır.

b) Tezsiz yüksek lisans başarı notu lisans not ortalamasının %40'ı ve mülakat sınav no-
tunun %60’ı dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul
edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.

c) Doktora/sanatta yeterlik programları için başarı notu ALES/TUS/DUS puanının
%50'si yüksek lisans not ortalamasının %10'u, mülakat sınav notunun %30'u ve yabancı dil
puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde
belirtilen tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi mezunları adaylar için başarı notu hesaplama-
sında yüksek lisans yerine lisans not ortalaması dikkate alınır. Başarı notu 70 puan ve üzeri
olan adaylar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.

ç) Uluslararası adayların Türkçe öğretim yapan programlarda tezli veya tezsiz yüksek
lisans başarı notu; lisans not ortalamasının %40'ı ve mülakat sınav notunun % 60’ı dikkate alı-
narak hesaplanır. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek
puandan düşük puana doğru sıralanır.

d) Lisansüstü sınavlarda başarılı olup kontenjan dışında kalan adaylar yedek aday olarak
belirlenir. Bu liste anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(3) Kayıt hakkı kazanan adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
(4) Asıl adaylar süresi içinde kayıt yaptırmak zorundadır; kayıt yaptırmayanların yerine

başarı sırasına göre yedeklerden öğrenci kabul edilir. Yedek adayların başvuruları için, asıl
adayların kayıt süresinin bitimini takip eden üç iş günü süre tanınır. Yedek adaylar puan sıra-
lamasına göre boş kontenjanlara kayıt hakkı kazanır.

Kesin kayıt
MADDE 17 – (1) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan adayların, akademik takvimde

belirtilen tarihlerde Senato tarafından belirlenen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yap-
tırmaları gerekir. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı
örneği kabul edilir. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Askerlik durumu ve
adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt sırasında
öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir.

(2) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler
tekrar istenmez.

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik
yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli kanuni işlem yapılır.

(4) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenci dönemlik ders kaydını yaptırmak zorun-
dadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Dersler
MADDE 18 – (1) Bir lisansüstü programda her yarıyıl yer alacak zorunlu ve seçmeli

dersler, her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun
önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
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(2) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde

anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile doktora/sa-

natta yeterlik eğitimi almış öğretim görevlileri de ders verebilir.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemde oku-

tulur. Her dönemde okutulan derslerin AKTS toplamları en az 30 olmak zorundadır. Derslerin

dönemleri eğitim-öğretim yılı başında belirlenir ve değiştirilemez.

(4) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-

leri tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun

onayı ile belirlenir.

Danışman ataması

MADDE 19 – (1) Her öğrenci için danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi en geç

birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir. Danışman atanıncaya kadar öğrenci danışmanlığı ana-

bilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Danışman, anabilim/anasanat dalı akademik

kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır.

(2) Danışmanlar, lisansüstü öğrencileri için ilgili anabilim/anasanat dalının öğretim

üyesi olmak üzere, aynı anabilim/anasanat dalından veya diğer birimlerde görev yapan ilgili

bilim alanından atanır. Ortak yürütülen programlar için ise diğer yükseköğretim kurumundan

da danışman atanabilir.

(3) Gerekli hallerde öğrenci ve/veya mevcut danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı

akademik kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman değiş-

tirilebilir.

(4) Emeklilik, kurumdan ayrılma, uzun süreli kurum dışı görevlendirme, uzun süreli

rapor ve benzeri durumlarda anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yö-

netim kurulunun onayı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(5) Danışmanlık yapabilecek öğretim üyelerine ve öğrenci kontenjanlarına ilişkin hu-

suslar, anabilim/anasanat dallarının özellikleri de dikkate alınarak enstitü kurulunun önerisi ve

Senatonun onayı ile belirlenir.

(6) Tez çalışması için birden fazla tez danışmanı gerektiğinde, ilgili anabilim/anasanat

dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci tez danışmanı

atanabilir. İkinci tez danışmanı, başka bir yükseköğretim kurumundan veya yurt dışındaki yük-

seköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim üyeleri arasından da atanabilir.

(7) Danışman, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl danışmanı

olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersini açar.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar dönemleri

başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre

Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemek ve iste-

nen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ders ve tez aşamasında ders

kaydını, katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez, o yarıyıl

için öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kendilerine öğrenci belgesi verilmez.

(2) Mazereti nedeniyle, ders kaydını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptır-

mayan öğrenci, öğretimin başlangıcından itibaren on iş günü içinde olmak koşuluyla mazeretini
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belgelendirerek enstitüye müracaat eder. Mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğ-

renci ders kaydı yaptırabilir. Mazeretli geçen süre öğrencinin derse devam durumunun hesap-

lanmasında dikkate alınmaz.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan

bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz, tez

aşamasında ise danışmanı/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakıla-

rak başarısız sayılır.

(4) Ders kaydı yaptırmama nedeniyle kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

(5) Öğrenci, bir yarıyıl için azami ders yükünü tamamlamış olsa dahi öncelikle başarısız

olduğu derse kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak, ders kaydı süresi içinde; ders alma döneminin

dördüncü yarıyılına başlamak üzere olması, dersin açılmaması, dersin kaldırılması, ders so-

rumlusunun ayrılması ve benzeri hallerde danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı akademik

kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile zorunlu ders olmamak koşuluyla öğ-

renci başarısız olduğu dersin yerine başka bir dersi alabilir.

(6) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın ge-

rektirdiği seçmeli derslerin toplam kredisinin en az yüzde yetmişini Üniversitede kayıtlı olduğu

programdan almak zorundadır. Bu sınır enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile artırılabilir.

(7) Öğrenci; danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim

kurulunun onayı ile izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere, diğer birimlerden veya

başka üniversitelerden en fazla yüzde otuza kadar ilgili seçmeli dersi/dersleri alabilir.

(8) Öğrencilerin özel öğrenci olarak veya daha önce başka lisansüstü programlarında

aldıkları derslerin kabul edilmesi ve alınması gereken toplam krediden düşülmesi; akademik

takvimde belirtilen yarıyılın başlangıcından itibaren on iş günü içinde izlediği programın ders

yüküne sayılmak üzere, en fazla yüzde otuza kadar ilgili seçmeli dersi/dersleri danışmanın ta-

lebi, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı

ile belirlenir.

(9) Öğrenci dönemlik en fazla 45 AKTS’ye kadar ders alabilir, 30 AKTS’nin üstünde

alınacak fazla kredi için danışmanın onayı, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü

yönetim kurulu kararı gerekmektedir.

(10) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora/sanatta yeterlik programını

ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde

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

koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara

katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğ-

rencilik statüleri devam eder.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 21 – (1) Ders ekleme ve bırakma işlemleri, akademik takvimde belirlenen

süre içerisinde öğrenci tarafından danışman onayı ile yapılır.

İzinler

MADDE 22 – (1) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilecek haklı ve geçerli mazeretleri

olan öğrenciler; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun kararı ve ens-

titü yönetim kurulunun onayı ile başvuruda bulundukları dönem için kayıt yenilemek koşuluyla
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kayıt dondurabilir. Öğrenciler, üst üste ya da aralıklı olarak yüksek lisans süresi içinde en çok

iki yarıyıl, doktora süresi içinde en çok dört yarıyıl öğrenime ara izni alabilir. Haklı ve geçerli

mazeretler şunlardır:

a) Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi ve görgülerini artırma-

larına yönelik imkânların olması,

b) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan öğrenimine engel, uzun süreli te-

davi gerektiren sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

c) Askerlik durumu,

ç) Tutukluluk hali,

d) Resmi kurumlarda çalışanların eğitim-öğretim, staj, araştırma gibi nedenlerle görev-

lendirilmesi,

e) Yukarıda sayılan haller dışında enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği diğer ma-

zeretlerin ortaya çıkması.

(2) Ruhsal sağlık sorunları nedeniyle kayıt donduran öğrencilerin, lisansüstü öğrenime

devam edebilmesi için, sağlık sorunlarının düzeldiğine dair, son üç ay içerisinde alınmış sağlık

raporu getirmeleri gerekir.

(3) Öğrenime ara izni işlemi yarıyılın başlangıcından itibaren on iş günü içinde öğren-

cinin başvurusuyla ya da öğrencinin kontrolünde olmayan olağanüstü hallerde başvuru süresi

sınırı olmadan danışmanın ve anabilim/anasanat dalı akademik kurulu önerisiyle yapılır.

(4) Öğrenime ara izni süresi öğrenim süresine dâhil edilmez.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılabilecek ara sınav-

lar/çalışmalar ve yarıyıl sonunda yapılacak yarıyıl sonu/bütünleme sınavıyla ölçülür.

(2) Lisansüstü öğrenciler teorik derslerin % 70’ine ve uygulamalı derslerin % 80’ine

devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz ve bu

ders ilk açıldığı dönemde tekrar alınmak zorundadır. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler

için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.

(3) Haklı ve geçerli görülen bir nedenle yarıyıl/yıl içi sınavlarına veya yarıyıl/yılsonu

ve bütünleme sınavının her ikisine birden giremeyen öğrenciye, akademik takvimde belirtilen

hataları düzeltme süresi sona ermeden mazeretini belgelendirmek koşuluyla anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile mazeret sınavı hakkı verile-

bilir.

(4) Bütünleme sınavı; ilgili yarıyıl veya yılsonunda almış oldukları ders/derslerin yarı-

yıl/yılsonu sınavına girme hakkı elde eden öğrencilerden yarıyıl/yılsonu sınavında başarısız

olanlarla, başarılı olup not yükseltmek isteyen ve sınava girme şartlarını sağladığı halde yarı-

yıl/yılsonu sınavına girmeyen/giremeyen öğrencilere her ders için tanınan sınav hakkıdır. Bü-

tünleme sınavı başarı notu, ilgili ders için aktif dönemde kayıt olduğu ders şubesinin değer-

lendirme biçimi ile değerlendirilir. Bütünleme sınavında alınan not, son sınav notu olarak kabul

edilir.

(5) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ya da elektro-

nik ortamda ve/veya sözlü olarak gerçekleştirilebilir.
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Derslerde başarının değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar

ile bunların yarıyıl sonu/bütünleme sınavına katılma şekli anabilim/anasanat dalı akademik ku-

rullarınca düzenlenir, her yarıyıl başında ilan edilerek öğrencilere duyurulur ve öğrencilerin

başarı durumu yarıyıl sonu/bütünleme sınav notuna katılır.

(2) Başarısız olunan bir dersi, öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alır veya

zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de danış-

man ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile alır. Öğ-

renciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla

başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilir. Bu durumda alınan son not geçerlidir.

(3) Lisansüstü dersler için başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme yön-

temi esas alınır. Puanlar, enstitüye teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki tabloda belirtilen

değerler dikkate alınarak harf notuna çevrilir:

(4) Lisansüstü derslerin yarıyıl sonu/bütünleme sınavları sonucunda öğrencinin bir ders-

ten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl başarı notunun CC, CB, BB, BA ya da AA olması zorun-

ludur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasından, en geç beş iş günü

içerisinde enstitü müdürlüklerine yazılı olarak itirazda bulunabilir. Enstitü müdürlüğü, dersin

sorumlu öğretim elemanının/elemanlarının görüşünü alarak sınav evraklarında ve sınav not çi-

zelgelerinde maddi hata incelemesi yapılmasını sağlar. Maddi hata tespit edilmesi halinde ens-

titü yönetim kurulu kararıyla hata düzeltilir. İtirazların en fazla on iş günü içerisinde sonuçlan-

dırılması gerekir.

Akademik başarı not ortalaması

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda

enstitüler tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Akademik başarı notu ortalamasının hesaplanması sonucunda, öğrencinin ağırlıklı

yarıyıl not ortalaması ve genel ağırlıklı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir. Ge-

nel ağırlıklı not ortalaması hesaplanırken ders birden fazla alınmışsa, en son alınan ders he-

saplamaya dâhil edilir.
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(3) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin AKTS kredisi ile başarı notu
katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin, ağırlıklı
puanlarının toplamı AKTS kredileri toplamına bölünerek ağırlıklı yarıyıl not ortalaması he-
saplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(4) Genel ağırlıklı not ortalaması; ağırlıklı yarıyıl not ortalamasının hesaplanmasındaki
yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilmesinden itibaren almış olduğu ders-
lerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortalamasına, tekrar edilen derslerden
alınan en son not katılır.

(5) Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir.
Kayıt silme

MADDE 27 – (1) Öğrencinin kayıt silme için ilişik kesme işlemlerini tamamlayarak
yazılı başvuruda bulunması durumunda enstitü yönetim kurulu kararıyla ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır. Tezli yüksek lisans programına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programı, 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet
ders ile seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması/sanat eseri raporundan oluşur. Bu
derslerin toplamı en az 120 AKTS olmalıdır.

b) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sıra-
sında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

c) Dersler; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer enstitülerde verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

ç) Enstitü kurulu, disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli, birbirini tamamlayan
dersler açılmasına karar verebilir.

d) Her öğrenci, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür.
e) Öğrenci en az bir seminer dersi almak zorundadır. Danışmanın önereceği çalışma

alanı ile ilgili en az bir seminer konusunu aldığı dönem başında bildirmek koşulu ile en geç
dördüncü yarıyılın başına kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Se-
miner çalışması dinleyicilere açık olarak yapılır ve değerlendirme formu enstitüye sunulur.

f) Sanat eseri raporunun, yapılan çalışmaları anlatan bir belge ve sanatsal çalışmayı
içermesi gerekir.

g) Tezli yüksek lisans programında en geç üçüncü yarıyıl başından itibaren tez çalış-
masına başlanır ve her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırılması zorunludur.

Süre

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
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Tez çalışması

MADDE 30 – (1) Tez çalışmasına en geç üçüncü yarıyıl başında başlanılması gerekir.

(2) Tez önerisi; danışmanın denetiminde öğrenci tarafından hazırlanır, anabilim/anasa-

nat dalı akademik kurulunda değerlendirilir ve en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye

teslim edilir.

(3) Tez önerisinin enstitü tarafından oluşturulan forma uygun olarak hazırlanması ge-

rekir.

(4) Tez konusu enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(5) Tez konusunda yapılması istenen değişiklikler, danışmanın görüşü, anabilim/ana-

sanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

Tezin sonuçlanması

MADDE 31 – (1) Öğrencinin, tez çalışması aşamasında elde ettiği sonuçları, enstitünün

tez yazım kurallarına uygun olarak yazması ve tezin ciltlenmemiş yeterli sayıda nüshasını ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla akademik takvimde belirtilen sürede enstitüye teslim

etmesi gerekir.

(2) Jüri önerisi, ilgili danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun

önerisi ile enstitüye bildirilir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile tez jürisi ve tez savunma sınavı

ve/veya eser sergileme tarihi belirlenir. Bir ay içerisinde tez savunma sınavının ve/veya eser

sergilemenin yapılması ve tamamlanması gerekir.

(3) Jüri; öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içinde başka bir anabilim/ana-

sanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç asıl ve iki ye-

dek üyeden oluşur. Yedek üyelerden biri Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat da-

lından veya başka bir yükseköğretim kurumundan belirlenir. İkinci danışman jüri üyesi ola-

maz.

(4) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin/üyelerin, ens-

titü müdürlüğüne sınav tarihinden en az üç gün önce bilgi vermesi gerekir. Mazereti nedeniyle

tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyeler yerine, enstitü müdürlüğünce yedek üye/üye-

ler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(5) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı, bir tutanakla belirlenerek ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir ve enstitü yönetim kurulu ta-

rafından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan

jüriler konusunda yapılacak işleme, enstitü yönetim kurulu karar verir.

(6) Tez savunma sınavı ve/veya eser sergileme; tez çalışmasının sunumu ve onu izleyen

soru-cevap ve/veya eser sergileme bölümlerinden oluşur. Tez savunma sınavı en az 45, en fazla

90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılabilir. Adayın çalışmasıyla ilgili konularda

bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme gücünü yoklamayı amaçlar. Tez savunma sınavının ta-

mamlanmasından sonra, jüri kapalı bir oturumda tez hakkında100 puan üzerinden değerlen-

dirme yapar ve jüri üyelerinin verdikleri puanların ortalamasının en az 70 puan olması duru-

munda salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jürinin kararı, üç gün içinde ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve bu karar enstitü yönetim kurulu onayı ile

kesinleşir. Bunun sonucunda;

a) Tezi reddedilen öğrencinin farklı bir konuda yeni bir tez hazırlaması gerekir.
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b) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin sınav tarihinden itibaren en geç üç
ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu sınav sonunda
tezi reddedilen öğrenci farklı bir konuda yeni bir tez hazırlar.

c) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının jüri üyelerince imzalanması gere-
kir. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üyenin/üyelerin kabul onay sayfasını imza-
laması ve olumsuz ibaresini koyması gerekir.

ç) Tez savunma sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenci, mezuniyetiyle ilgili belge-
lerini sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde teslim etmesi şartıyla, enstitü yönetim
kurulu karar tarihi itibariyle mezun edilir.

(7) Tez savunma sınavına mazeretsiz katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Farklı
bir konuda yeni bir tez hazırlaması gerekir. Öğrenci, hazırlamış olduğu yeni tezinin savunma
sınavına en erken iki yarıyıl sonunda girebilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 32 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,
yüksek lisans tezinin yeterli sayıda ciltlenmiş, elektronik ortamda yazılmış kopyasını ve/veya
bir adet eserle birlikte diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans
diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konularda
derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en

az 10 ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Bu derslerin toplamı en az 90 AKTS olma-
lıdır.

b) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı
başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

c) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve
yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

ç) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans döneminde alınmamış olması
koşuluyla, danışmanın önerisiyle lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Eğitim-öğretim için gerekli altyapıyı oluşturmak şartıyla uzaktan eğitim tezsiz yük-
sek lisans programı açılabilir. Bu programda yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetleri Senato
kararlarına göre yürütülür.

Süre

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
Tezsiz yüksek lisans programı en az üç yarıyılda tamamlanır. Tezsiz yüksek lisans programını
azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-
desinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini
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ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sı-
navlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-
tüleri devam eder.

Dönem projesi
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi en erken üçüncü

yarıyılın başında alınabilir.
(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı

başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.
(3) Öğrencinin dönem projesini almayı düşündüğü yarıyılda, dönem projesine kayıt

yaptırması dönem projesi konusunu aldığı dönem başında belirlemesi, yarıyıl sonunda ensti-
tünün tez yazım kılavuzuna göre yazılı bir rapor oluşturması ve yeterli sayıda kopyasını ana-
bilim/anasanat dalı aracılığıyla enstitüye vermesi gerekir.

(4) Dönem projesi jürisi; anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından önerilen
ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen biri danışman olmak üzere üç asil ve iki yedek üye-
den oluşur.

(5) Dönem projesi 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 70 ve üzeri olan
projeler başarılı olarak kabul edilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü

tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eden öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı
ile mezun kabul edilir ve diploma almaya hak kazanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-
lim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora/Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 37 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programının amacı; öğrenciye bağımsız

araştırma/sanatsal çalışma yapmak, bilimsel/sanatsal olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile
irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel/sanatsal yöntemleri
uygulayabilmek becerisi ve yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik çalışması sonunda hazırlanacak tezin/sanat eseri raporunun;
bilime yenilik getirme/sanata özgün eser kazandırma, yeni bir bilimsel/sanatsal yöntem geliş-
tirme ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine ge-
tirmesi gerekir.

(3) Doktora/sanatta yeterlik programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğ-
renciler için toplam 21 ulusal krediden az olmamak üzere en az 7 ders, dört yıllık lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 ulusal kredilik 14 ders, 2 adet seminer, diğer öğrenim
etkinlikleri, yeterlik sınavı ve tez çalışması/sanat eseri raporundan oluşur. Bu durumda toplam
AKTS kredileri; tezli yüksek lisans dereceli öğrenciler için en az 240 AKTS, dört yıllık lisans
dereceli öğrenciler için ise en az 300 AKTS olmalıdır.

(4) Sanat eseri raporunun, yapılan çalışmaları anlatan bir belge ve sanatsal çalışmayı
içermesi gerekir.

(5) Sanatta yeterlik programında diğer çalışmalara ek olarak enstitü yönetim kurulunun
onayladığı uygulamalar, sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmalar yer alır.
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Süre
MADDE 38 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans

derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için
azami dokuz yıldır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programı, ders aşaması ve tez aşaması olmak üzere iki aşa-
mada gerçekleşir. Ancak;

a) Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlama-
nın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, dört yıllık lisans
derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Bu dersler tamamlanmadan teze başlanamaz.

b) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak, tez çalışmasını tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami
altı yıl, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yılsonuna kadar tamam-
layamadığı için tez savunma sınavına giremeyen ve/veya eser sergileyemeyen öğrencilere da-
nışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay (bir yarıyıl) olmak üzere
yeni süreler verilir.

c) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-
lara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez
hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder.

(3) Doktora/sanatta yeterlik programını belirtilen süre içinde tamamlayabilmek için tez
önerisi kabulünden sonra en az iki tez izleme komitesi toplantısında başarılı olunması gerekir.

Doktora/sanatta yeterlik sınavı
MADDE 39 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik sınavı; öğrencinin bilimsel/sanatsal dü-

şünme, bilimsel/sanatsal yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı/sanatsal çalışmayı
yürütebilme yeterliğine yönelik temel ve doktora/sanatsal çalışmasıyla ilgili konularda kapsamlı
bilgiye ve sentez gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar.

(2) Doktora/sanatta yeterlik sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yeterlik sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

Sınavın tarih ve saati anabilim/anasanat dalının bildirimi ile enstitü müdürlüğünce ilan edilir.
Enstitü yönetiminin gerekli görmesi halinde sınav tarihi ve yeri değiştirilebilir.

b) Enstitüye tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin derslerini tamam-
ladıktan sonra en geç beşinci, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin derslerini
tamamladıktan sonra en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir.

c) Yeterlik sınav komitesi; anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile beş asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik ko-
mitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik sınav komitesi iki yılda bir yenilenir. Eski
üyeler tekrar seçilebilir.

ç) Yeterlik sınav komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve de-
ğerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurabilir. Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınav ko-
mitesince ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen; biri tez danışmanı olmak üzere beş asil
ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur.
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d) Yeterlik sınavı, yazılı/eserlerin sergilenmesi ve mülakat sınavı olmak üzere iki bö-

lümde yapılır. Yeterlik sınav komitesi; yeterlik sınav jürisi kurulmuşsa jüri önerilerini de de-

ğerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Karar,

anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla birlikte

enstitüye bildirilir.

e) Yeterlik sınav komitesi, yeterlik sınavını başaran öğrenciden fazladan ders/dersler

almasını isteyebilir.

f) Yeterlik sınavında başarısız olan ya da koşullarını yerine getirdiği halde yeterlik sı-

navına girmeyen öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde sınava girmek zorundadır.

(3) Doktora/sanatta yeterlik öğrencileri, gelişim ve öğrenme ile öğretimde planlama ve

değerlendirme derslerini enstitü kurulunun belirlediği zaman diliminde almak ve başarmak zo-

rundadır. Öğrencilerin tez savunma sınavına girmeleri için; bu derslerden başarılı olmaları ön

koşuldur. Öğrenci belirtilen dersleri bir öğretim döneminde alabileceği gibi ayrı dönemlerde

de alabilir. Bu derslerin başarı puanları not ortalamasına dâhil edilmez. Öğrencilerden daha

önce, belirtilen dersleri yükseköğretim seviyesinde alarak başarılı olanlar, ilgili derslerden ens-

titü yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilir.

Tez/sanatta yeterlik izleme komitesi

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci, enstitü anabilim/anasanat

dalı akademik kurulunun önerisi doğrultusunda anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye

bildirilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir izleme komitesi oluşturulur.

(2) İzleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka enstitü

anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle

disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına

dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir, ancak izleme

komitesi üyesi olamaz.

(3) İzleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat

dalı akademik kurulunun önerisi anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildi-

rilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez/sanatta yeterlik önerisi savunması

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavı tari-

hinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma pla-

nını kapsayan tez/sanatta yeterlik önerisini izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez/sanatta yeterlik önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı

tarihinden en az onbeş gün önce komite üyelerine sunar. Bu süre içerisinde tez/sanatta yeterlik

önerisi savunmasına giremeyen öğrenci başarısız sayılır. Tez/sanatta yeterlik önerisi savunması

dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de izleme komitesinin izni ile tez/sanatta yeterlik

önerisine katkıda bulunabilir. İzleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sanatta yeterlik öneri-

sinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca

üç gün içinde tutanakla birlikte enstitüye gönderilir.

(3) Tez/sanatta yeterlik önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve yeni bir tez/sa-

natta yeterlik konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir izleme komitesi atanabilir.
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Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez/sanatta

yeterlik konusunu değiştiren öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez/sanatta yeterlik önerisi sa-

vunma sınavına alınır. Tez/sanatta yeterlik önerisi, ikinci savunmada da reddedilen öğrenci

farklı bir konuda yeni bir tez hazırlar.

(4) Tez/sanatta yeterlik önerisi kabul edilen öğrenci için izleme komitesi, ocak-haziran

ve temmuz-aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı

tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan

çalışmaların özeti ve sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sanatta

yeterlik çalışması, komite üyelerince başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Bu karar, anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla

bildirilir. Komite tarafından tez çalışması, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız

bulunan veya mazeretsiz olarak tez izleme komitelerine katılmayan öğrenci farklı bir konuda

yeni bir tez hazırlar.

Doktora tezinin/sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 42 – (1) Doktora tezinin/sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılmasına

ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilerin, savunma sınavına girebilmesi için, gerekli görülmesi hâlinde enstitü

kurulunca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları yerine getirmeleri gerekir.

Belirlenen ek koşulları yerine getirmeyen öğrenci farklı bir konuda yeni bir tez hazırlar.

b) Öğrenci, tezini/sanatta yeterlik çalışmasını enstitü tarafından belirlenen tez yazım

kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak ve/veya sergilemek

zorundadır.

c) Tezini tamamlayan öğrenci, tezinin ciltlenmemiş yeterli sayıda nüshasını anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığı aracılığıyla akademik takvimde belirtilen sürede enstitüye teslim eder.

ç) Tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun

önerisi doğrultusunda anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve enstitü yö-

netim kurulu kararı ile belirlenir.

d) Jüri, üçü öğrencinin tez/sanatta yeterlik izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri

ve en az biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka yükseköğ-

retim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı tez

savunmasında jüri üyesi olamaz.

e) Jüri üyeleri tez/sanatta yeterlik çalışmasını değerlendirerek görüş ve önerilerini yazılı,

tez/sanatta yeterlik çalışmasını değerlendirme raporu şeklinde düzenler. Enstitü yönetim kurulu

kararından itibaren bir ay içerisinde tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavının yapılarak

tamamlanması gerekir. Jüri anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenen ve enstitü yönetim

kurulunca onaylanan gün, yer ve saatte toplanır.

f) Tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak

olan üye/üyeler, enstitü müdürlüğüne sınav tarihinden en az üç gün önce bilgi verir. Mazereti

nedeniyle tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavına katılamayan asıl üyenin/üyelerin ye-

rine, enstitü müdürlüğünce yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan

ya da eksik üyeli yapılamaz.
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g) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla belirlenerek anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir ve enstitü yönetim kurulu tara-
fından en geç onbeş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin ikinci kez toplana-
madığı durumlarda, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim
kurulu bir sonraki sınavın ne zaman yapılacağına karar verir.

ğ) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunumu ve onu izleyen soru-cevap ve/veya
eser sergilemesi bölümlerinden oluşur, tez savunma sınavı en az kırkbeş en fazla doksan dakika
sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

h) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak,
100 puan üzerinden değerlendirme yapar ve jüri üyelerinin verdikleri puanların ortalamasının
en az 70 puan olması durumunda salt çoğunlukla kabul, ret ya da düzeltme kararı alır. Jürinin
kararı, üç gün içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve bu karar ensti-
tünün yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

ı) Tezi reddedilen öğrenci farklı bir konuda yeni bir tez hazırlar.
i) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay

içinde gereğini yaparak aynı jüri önünde yeniden tez sınavına girer.
j) Düzeltme verilen ek sürede, gerekli düzeltmeleri yapmayan ya da değişiklikleri yap-

tıktan sonra girdiği ikinci tez sınavında da başarısız bulunan öğrenci farklı bir konuda yeni bir
tez hazırlar.

k) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur.
Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar ve olum-
suz ibaresini koyar.

l) Tez savunma sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenci, mezuniyetiyle ilgili belge-
lerini sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde teslim etmesi şartıyla enstitü yönetim
kurulu karar tarihi itibariyle mezun edilir.

m) Tez Savunma sınavına mazeretsiz katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Farklı
bir konuda yeni bir tez hazırlaması gerekir.

n) Öğrenci, hazırlamış olduğu yeni tezinin savunma sınavına; en erken tez önerisi ka-
bulünden sonra, en az iki tez izleme komitesi toplantısında başarılı olması durumunda alınır.

Doktora/sanatta yeterlik diploması
MADDE 43 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

tezinin yeterli sayıda ciltlenmiş, elektronik ortamda yazılmış kopyasını ve/veya en az bir adet
eseri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden, enstitü yönetim
kurulunun istediği diğer hususları yerine getiren ve tezi/eseri şekil yönünden uygun bulunan
öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun kabul edilir ve diploma almaya hak kazanır.

(2) Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ortak programlar
MADDE 44 – (1) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer

kuruluşlarla işbirliği tesis edilerek yürütülecek uluslararası lisansüstü ortak eğitim-öğretim
programlarının işleyişi hakkında bu Yönetmelik, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî
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Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğ-
retim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik,
22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının
Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları
Tesisi Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Bu tür programlarda Üniversite dışından alınacak dersler için dersler kataloğu, ana-

bilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun ona-

yıyla belirlenir.

(3) Jüri; öğrencinin her iki kurumdaki danışmanları ve Üniversite içinden başka bir

anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç

asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

Tebligat

MADDE 45 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; kayıtları sırasında enstitüye

bildirdikleri adrese yazılı olarak veya enstitü duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle yapılır.

Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin,

enstitüde bulunan adresine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.

Disiplin

MADDE 46 – (1) Lisansüstü programı öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri,

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; Üniversitelerarası

Kurulca çıkarılan, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 3/3/1983 tarihli ve

17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat

ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve enstitü yönetim kurulu

kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48 – (1) 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce lisansüstü prog-

ramlara kayıt yaptırıp öğrencilik hakkı kazanmış olan öğrencilere, bu Yönetmeliğin 48 nci

maddesiyle yürürlükten kaldırılan ilgili Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Hacettepe Üniversitesi Kanserde İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç-

larına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esas-

ları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Kanserde İleri Teknolojiler

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Kanserde İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe 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) Kanserle ilgili temel bilimler, mühendislik bilimleri, tıp ve sağlık bilimleri alanlarında

ileri teknolojiye dayalı yeni tanı, tedavi amaçlı malzeme, yöntem, sistem ve ürünler geliştir-

mek.

b) Üniversitede halen belirli merkezlerde birbirinden bağımsız olarak yürütülen ileri

teknolojilere dayalı kanser ar-ge çalışmalarını bir araya getirmek ve ortak projeler üretmek.
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c) Temel bilimler, mühendislik bilimleri, tıp ve sağlık bilimleri alanlarında araştırmalar

yürüten farklı bilim dalları ve sanayi kuruluşları ile Merkezin faaliyet alanlarında ortak projeler

yürütmek.

ç) İleri teknoloji kanser araştırmaları ve uygulamaları konusunda ürüne yönelik çalış-

malar yaparak prototip ve faydalı modeller geliştirmek, işbirliği yaptığı kamu ve özel sektör

temsilcileri aracılığı ile bu prototip ve faydalı modellerin üretimini gerçekleştirmek.

d) Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapmak isteyen akademisyenlere araştırma

imkanları sunmak ve bu konuda ihtiyaç duyulan yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere

lisansüstü eğitim programlarına destek vermek.

e) Türkiye’de ve yurt dışında uluslararası organizasyonlara katılarak, diğer üye ülkelerle

koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek.

f) Ulusal ve uluslararası nitelikte seminer, sempozyum, kongre ve konferanslar düzen-

lemek.

g) Merkezde yapılan araştırmalara ait bulguları uluslararası dergilerde yayımlatmak.

ğ) Merkezde ürüne yönelik olarak yapılan çalışmalarda kullanılan yöntem ve sonuçları

patente dönüştürmek.

h) Dergi, kitap ve benzeri yayım çalışmaları yapmak.

ı) Kamu ve özel sektöre Merkezin faaliyet alanlarında test, analiz ve danışmanlık hiz-

metleri vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:

a) Türkiye’de halen var olan bilimsel-teknik altyapı ve yetişmiş insan gücünün ileri

teknoloji kanser araştırmaları ve uygulamalarına dayalı tanı ve tedaviye yönelik yeni nesil mal-

zeme, yöntem, sistem ve ürünlerin geliştirilmesi amacıyla ortak çalışmalar kapsamında bir ara-

ya getirilmesini sağlamak.

b) Bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan personel, araç-gereç ve teknik imkânlara sahip

ileri teknoloji laboratuvarları ve araştırma birimlerini oluşturarak ar-ge programları geliştirmek

ve uygulamak.

c) Toplumun ileri teknoloji kanser araştırmaları ve uygulamaları ile ilgili beklentilerinin

karşılanması için ürüne yönelik ve ileri teknoloji temelli ar-ge çalışmaları yaparak, ulusal eko-

nomiye, toplumsal sağlık düzeyine ve bilimsel birikime katkı sağlamak.

ç) Türkiye’deki üniversiteler, araştırma merkezleri, hastaneler, sanayi kuruluşları, küçük

ve orta ölçekli işletmeler ve yatırım kuruluşları arasında ileri teknoloji kanser araştırmaları ve

uygulamaları konusunda işbirliği ortamı oluşturmak.

d) İleri teknoloji kanser araştırmaları ve uygulamaları konusunda yurt içi ve yurt dışın-

daki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak Merkezde yürütülecek araştırmalara kaynak sağlamak.

e) Uluslararası bilimsel organizasyonlarda aktif görev alarak ileri teknoloji kanser araş-

tırmaları ve uygulamaları ile ilgili uluslararası politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda ileri teknoloji kanser araştırmaları ve uygulamaları

konusunda faaliyette bulunan yerli ve yabancı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
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g) Yurt içinde ve dışında ileri teknoloji kanser araştırmaları ve uygulamaları konularında

yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim prog-

ramlarına katılımı desteklemek ve bu konuda ulusal veya uluslararası kurs, seminer, sempoz-

yum, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi üç yıl için Rektör ta-

rafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür Yar-

dımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Yardımcısını vekil olarak bırakır.

Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ile Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Mer-

kezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile alınır.

16 Mayıs 2014 – Sayı : 29002                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde

ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör

tarafından üç yıllığına seçilen ondört üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Boşalan üye-

liklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye ye-

niden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak

toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya

çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri: Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-

rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Uludağ Üniversitesinden:
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim
organları ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  Uludağ Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin amaçlarına,

faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendiyle 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez(KARMER): Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,
d) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin öğrenci ve mezunlarının bireysel dü-

zeyde kariyer planlamasıyla ilgili çalışmalar yapmasını sağlamak, iş bulma sürecinde karşıla-
şılabilecek olası problemlerin çözümüyle ilgili yönlendirmelerde bulunmak, öğrenci ve me-
zunlara istihdam fırsatları yaratmak, kariyer yönetimi alanında yapılan bilimsel araştırmalara
destek olmak ve kuruluşların nitelikli işgücü ihtiyaçlarını karşılayarak verimliliklerinin artırıl-
masına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Doğru bir kariyer planlaması için bireysel düzeyde öğrencilere ve mezunlara kariyer

danışmanlığı hizmeti sunmak,
b) Öğrencilerin iş dünyasıyla etkileşimini sağlamak ve istihdam olanakları yaratabilmek

üzere belirli periyotlarda kariyer fuarları organize etmek,
c) Öğrencilerin çeşitli meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla ko-

nusunda uzman kişilerin katıldığı meslek tanıtım günleri planlamak,
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ç) Öğrencilerin kuruluşları ve faaliyet alanlarını daha yakından tanıyabilmeleri için ku-
rumsal tanıtım etkinlikleri organize etmek,

d) Özgeçmiş (CV) data bankası oluşturmak ve kuruluşların (özel sektör, kamu sektörü
ve sivil toplum örgütleri) kullanımına sunmak,

e) Öğrencilerin staj uygulaması yapmalarını sağlamak,
f) Öğrenciler ve mezunlar için yarı / tam zamanlı çalışma olanakları yaratmak,
g) Öğrencilerin ve mezunların kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan projelerde gö-

revlendirilmelerine olanak sağlamak,
ğ) Özgeçmiş oluşturma, iş arama, iş görüşmesi gibi konularda öğrencilere ve mezunlara

dönük teknik bilgilendirme yapmak,
h) Öğrencilere dönük mesleki gelişimi sağlayacak seminer ve konferans etkinliklerinde

bulunmak,
ı) Kariyer yönetimi konusunda yapılacak bilimsel araştırmalara veri tabanında yer alan

bilgiler çerçevesinde destek olmak,
i) Ulusal ve uluslararası kariyer fırsatlarını takip etmek ve hedef kitleyi bilgilendirmek,
j) Belirli periyotlarda çeşitli kuruluşlara teknik geziler düzenlemek,
k) Periyodik bültenler çıkarmak ve hedef kitleyi Merkez faaliyetleri hakkında bilgilen-

dirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Merkez sekreteri,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, üç yıl için

Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisiyle çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede

görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilir.

(3) Müdürün önerisiyle Üniversite öğretim elemanı ya da idari personeli arasından bir
kişi Rektör tarafından Merkez sekreteri olarak görevlendirilebilir.

(4) Müdürün yokluğunda, müdür yardımcısı; müdür yardımcısının yokluğunda da Mer-
kez sekreteri müdürlüğe vekalet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür aşağıda belirtilen görevleri yapar:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve faaliyet-

lerini denetlemek,
ç) Merkezde görevli tüm personelin faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denet-

lemek,
d) Üniversite dışı kişi ve kurumlarla işbirliği sürecini koordine etmek,
e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak her altı ayda bir rapor hazırlamak ve Yönetim

Kuruluna sunmak,

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                16 Mayıs 2014 – Sayı : 29002



f) Yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulunun onayına
sunmak,

g) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve Rektörlüğe önermek,
ğ) Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla gerektiğinde öğrencilerden oluşan alt çalışma

ekipleri oluşturmak ve Merkezin faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu;  Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla Müdür ve

Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilen toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri,
Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Yönetim Kurulu başkanlığını Müdür yürütür.
Müdürün yokluğunda Yönetim Kurulu başkanlığı görevi, müdürün görevlendireceği Yönetim
Kurulu üyesi tarafından yürütülür.

(2) Ayrılma nedeniyle boş kalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak
üzere Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Gerekli görülmesi halinde bilgi almak ve danışmak amacıyla müdür yardımcısı ve
Merkez sekreteri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün çağrısı üzerine, en fazla altı ayda bir üyelerin salt çoğunluğuyla olağan

olarak toplanmak ve kararları oy çokluğuyla almak,
b) Hazırlanan yıllık çalışma programını kontrol etmek, onaylamak ve Rektöre sunmak,
c) Altı ayda bir hazırlanan faaliyet raporunu gözden geçirmek, onaylamak ve Rektöre

sunmak,
ç) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri, özel sektör/ka-

mu sektörü ve sivil toplum örgütü temsilcileri arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilen en az beş, en fazla on bir üyeden oluşur.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az iki kere top-
lanarak Merkez faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Merkez sekreteri, Danışma Kurulu toplantılarında raportör olarak görev alır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetleri ile ilgili görüş sunmak ve önerilerde bulunmak,
b) Merkez faaliyetleri çerçevesinde meydana gelen gelişmeleri takip etmek ve yeni fi-

kirler sunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ve kaynak ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari, teknik personel ve kaynak ihtiyacı ilgili

mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleriyle Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2014/27
İşyeri : Tamer Endüstriyel Proje ve Uygulama Ticaret Limited Şirketi

İzmir Cad. No: 36/6 Kızılay/ANKARA 
Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası, Tümtis Sendikası
İnceleme : Tamer Endüstriyel Proje ve Uygulama Ticaret Limited Şirketi'nde

Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirket merkezi İzmir Cad. No:36/6 Kızılay/ANKARA ad-
resinde bulunan işverenliğin değişik yerlerde yürüttüğü işlerinin bulunduğu; hizmet alım söz-
leşmesi ile  İstanbul İli İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım San. A.Ş. çağrı merkezi işlerinin, Samsun
İli Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi temizlik, bilgi işlem, yemek hazırlama, teknik
sekreter, büro hizmetleri ve bakım onarım hizmet işlerinin, Trabzon İli Trabzon Gençlik Hiz-
metleri Spor İl Müdürlüğü antrenör hizmetleri işlerinin, İzmir İli Dokuz Eylül Üniversitesi Dö-
ner Sermaye İşletmesi Hastane destek hizmetleri, veri işletimi ve temizlik işlerinin yapıldığı,
bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 10 sıra numaralı ‘Ticaret, büro, eğitim ve
güzel sanatlar’ işkolunda,

Antalya İli Akdeniz Üniversitesi  Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü işyerinde; hasta-
nenin temizlik hizmetleri ile yemek yapımı, dağıtımı ve bulaşık işlerinin, Ankara İli Milli Eği-
tim Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet binalarının temizlik işlerinin ve Başbakanlık Milli İstih-
barat Teşkilatı Müsteşarlığının, Kahramanmaraş İlindeki ünitelerinin temizlik ve temizliğe da-
yalı taşıma işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra nu-
maralı "Genel işler" işkolunda, 

yer aldıkları tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2014/29
İşyeri : Laspar Angst ve Pfister Gelişmiş Endüstriyel Çözümler A.Ş.

Akçalar San. Böl. Kale C. Nilüfer/BURSA
SGK Sicil No. : 120450.016
Tespiti İsteyen : Petrol-İş Sendikası
İnceleme : Laspar Angst ve Pfister Gelişmiş Endüstriyel Çözümler A.Ş.’de Ba-

kanlığımızca, yapılan incelemede; Akçalar San. Böl. Kale C. Nilüfer/BURSA adresinde faaliyet
gösteren işyerinde metal ağırlıklı üretim yapıldığı, makine teçhizat üretim araçları ile metal
aksamla birlikte titreşim sönümlemesine yönelik lastik, kauçuk aparatlarının üretildiği, bu ne-
denle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 12 sıra numaralı "Metal" işkolunda yer aldığı
tespit edilmiştir.

Karar: Laspar Angst ve Pfister Gelişmiş Endüstriyel Çözümler A.Ş. işyerinde yürütü-
len işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı ‘Metal’ işkoluna girdiğine
ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2014/31
İşyeri : Danış Müteahhitlik Yemekçilik Temizlik Gıda 

Petrol Ürünleri Otomasyon Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası
İnceleme : Danış Müteahhitlik Yemekçilik Temizlik Gıda Petrol Ürünleri Oto-

masyon Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; yapılan hizmet
alım sözleşmesi ile Mümin Gençoğlu Mah. Baraj Cad. No: 5 Yenice-İnegöl/BURSA, Kükürtlü
Mah. Ordu Cad. No: 1 Osmangazi/BURSA, Santral Garaj Mah. Gazi Akdemir Cad. No: 4
Osmangazi/BURSA, Gültepe Mah. 4329.Sk. No: 44 BATMAN, Gültepe Mah. Beşikçi Cad.
No: 40 BATMAN adreslerinde bulunan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde korunma ve
bakım altındaki kişilerin, temizlik, bakım, giyim, beslenme, refakat, banyo, tuvalet gibi günlük
yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi işlerinin yapılması, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları
Yönetmeliği’nin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda, Şirinevler Mah. Ata-
türk Bulvarı 2 BATMAN adresinde bulunan işyerinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafın-
dan içmesuyu ve kanalizasyon şebekesi bakım, onarım, arıza giderilmesi ve tesisat işleri, Üçgen
Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 13 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan işyerinde temizlik ve
hasta bakım hizmetleri, 80. Yıl Cad. No: 20 BATMAN, Beşiktaş Mah. Necati Önen Cad. No:50
BİLECİK ve Hürriyet Mah. 27. Cad. No: 1 BATMAN adreslerinde bulunan işyerlerinde te-
mizlik işlerinin yapılması, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 20 sıra numaralı
“Genel işler” işkolunda, Şirinevler Mah. Milli Egemenlik Cad. 1404 Sk. No: 3 SİİRT, Koope-
ratif Mah. Hz. Fakirullah Cad. No: 301 SİİRT, Güreş Cad. SİİRT, Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü BATMAN, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Bilecik İl
Sağlık Müdürlüğü, Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile İs-
cehisar İlçe Devlet Hastanesi adreslerinde bulunan işyerlerinde aşçı, aşçı yardımcısı, servis ve
servis sonrası hizmet işlerinin yapılması, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin
02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkolunda, yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2014/33
İşyeri : Senkron İç ve Dış Ticaret İth. İhr. Ltd. Şti.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi 21. Cadde 1424  Sk. 
Yenimahalle/ANKARA 

SGK Sicil No. : 1182766.006
Tespiti İsteyen : Petrol-İş Sendikası
İnceleme : Senkron İç ve Dış Ticaret İth. İhr. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca  ya-

pılan incelemede; adı geçen işyerinde tarımsal sulamada ve içme sularının su boruları ve ek
parçalarının toptan satışı işi olduğu, çalışan işçilerin sayım, etiketleme, sevkiyat, paletleme,
montaj ve yükleme işlerini yapması nedeniyle asıl işe yardımcı işler olduğu, bu nedenle yapılan
işlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 10 sıra numaralı "Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" iş-
kolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Senkron İç ve Dış Ticaret İth. İhr. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği
itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı "Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar"
işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2014/34
İşyeri : Beltur Tur. Taş. Oto. Gıda Ür. Tem. Hiz. İlt. San ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Hacı Şaban Mah. Meram Yeniyol Caddesi No:97 Meram/KONYA
SGK Sicil No : 1038280.034-115507.042
Tespiti İsteyen : T. Sağlık-İş
İnceleme : Beltur Tur. Taş. Oto. Gıda Ür. Tem. Hiz. İlt. San ve Dış Tic. Ltd.

Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Halkalı İstasyon Mah. 1421 Sk. Divan Residence
F1 Blok D:1 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde bulunan merkez işyerinin insan kaynakları,
muhasebe ve büro işlerini yürüttükleri,  bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği'nin
10 sıra numaralı "Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" işkolunda, 

Hacı Şaban Mah. Meram Yeniyol Caddesi No:97 Meram/KONYA adresinde bulunan
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi işyerinde hizmet alım sözleşmesi ile, sağlıkla ilgili tıbbi
kayıt, insan sağlığı, hastane ve sağlıkla ilgili diğer hizmet işlerinin yapılması, bu nedenle ya-
pılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda,
yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2014/35
İşyeri : Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş  

Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Ihlamur 
Sok. No:8 Kağıthane/İSTANBUL 

SGK Sicil No. : 1011912.034-10454080.054-1203542.034-1203540.034-
1065520.034

Tespiti İsteyen : Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
İnceleme : Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Ihlamur Sk. No: 8 Kağıthane

/İSTANBUL adresinde bulunan merkez işyerinde işverenliğe ilişkin bütün işyerlerinin sevk ve
idaresinin yapıldığı, üretime ilişkin hammadde temini, üretimin planlanması, satış işlerinin yü-
rütüldüğü, Organize Sanayi Bölgesi 967 Ada 1 Nolu Parsel Hendek/SAKARYA adresinde iş-
verenliğin alüminyum profil ürünleri imalatı işinin yapıldığı, Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü
Cad. No:29 Kağıthane/İSTANBUL adresindeki işyerinde Sakarya adresinde üretimi yapılan
ürünlerin satışı işinin yapıldığı,  yönetim olarak merkez işyerinden sevk ve idare edildiği, iş-
verenliğe ait merkez ve diğer işyerlerinin ayni yönetim organizasyonu altında örgütlendiği,
üretime ve satışa ilişkin hammadde temininden, üretimin planlanması ve gerçekleştirilmesi ile
satış işlerinin merkez yönetim tarafından sevk ve idare edildiği, Tem Yol Cad. 65-70 Parsel
No:4 Tuzla/İSTANBUL adresinin depo işyeri olduğu, işverenliğe bağlı işyerlerinde üretim ve
satış işlerinin niteliği itibari ile birbirlerini tamamlar nitelikte olduğu, belirtilen gerekçeler ile
işverenliğe ait üretim işinin asıl iş olduğu ve merkez, satış ve depo işyerlerinin nitelik yönüyle
asıl işe bağlı bulunduğu ve aynı yönetim ve organizasyon altında örgütlenen işyerine bağlı yer-
ler olduğu, asıl işin alüminyum profil ürünleri imalatı işi olduğu, 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 34’üncü maddesi uyarınca işletme niteliğinde olduğu ve İş-
kolları Yönetmeliği’nin 12 Sıra numaralı “Metal” işkolunda, yeraldığı tespit edilmiştir.
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Karar: Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle
İşkolları Yönetmeliğinin 12 Sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin
Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun
5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2014/36
İşyeri : Bambi Mobilya Aksesuar San. Nak. ve Tic. Ltd. Şti.

29 Ekim Mah.9223 Sok. No:8 Yazıbaşı Torbalı/İZMİR 
SGK Sicil No  : 0276965.035-1114525.035-1156346.035-1038415.034
Tespiti İsteyen : Teksif Sendikası
İnceleme : Bambi Mobilya Aksesuar San. Nak. ve Tic. Ltd. Şti’nde Bakanlığı-

mızca yapılan incelemede; 29 Ekim Mah. 9223 Sk. No:8 Yazıbaşı Torbalı/İZMİR adresinde
bulunan fabrikada üretim işinin yapıldığı, Masko Mobilyacılar Çarşısı 7-B Blok NO: 57-59-
61 İkitelli/İSTANBUL adresinde bulunan işyerinde, fabrikada üretilen ürünlerin depolanması,
bayilere satışını, dağıtım ve teknik servis hizmetlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin
İşkolları Yönetmeliği'nin 06 sıra numaralı "Ağaç ve kağıt" işkolunda yer aldığı, tespit edilmiştir.

Karar: Bambi Mobilya Aksesuar San. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin
niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 06 sıra numaralı "Ağaç ve kağıt" işkoluna girdiğine
ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ PERSONEL ALIM İLANLARININ
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İNTERNET SİTESİNDE

YAYIMLANMASINA DAİR TEBLİĞ

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına farklı statü ve usullerle personel alındığı,
personel alım ilanlarının; Resmî Gazete, çeşitli gazeteler, kurum resmi internet siteleri vb. araç-
larla kamuoyuna duyurulduğu, personel alım ilanlarının yayımlanmasında kurum ve kuruluş-
larca farklı yöntemlerin kullanılmasının duyuruların adaylarca takibini güçleştirdiği, kamu hiz-
metlerine girmenin Anayasal düzeyde korunan bir hak olduğu dikkate alındığında, bu hakkın
kullanımında etkinliğin ve şeffaflığın artırılmasının personel alım ilanlarının hızlı, kolay ve
tek elden ulaşılabilir olmasını gerektirdiğinden bahisle kamu kurum ve kuruluşlarının personel
alım ilanlarının Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanmasını öngören
2014/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi 16/4/2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bahse konu Genelgenin 5 inci maddesinde yer alan “İlanların gönderilme usulü ve bu
Genelgenin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenerek
kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulacaktır.” hükmü uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının
2014/4 sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulanması açısından takip etmesi gereken esas ve
usuller aşağıda belirtilmiştir:

Genelgenin Kapsamı
1. Personel ihtiyacını ilana çıkmak suretiyle karşılayan kamu kurum ve kuruluşlarının

statü ayrımı yapılmaksızın bütün personel alım ilanları (Personel ihtiyacını okullara öğrenci
almak suretiyle karşılayan kamu kurum ve kuruluşlarının Harp Okulu, Astsubay Hazırlama
Okulu, Polis Meslek Yüksekokulu, Polis Akademisi vb. okullara öğrenci alım ilanları dahil)
2014/4 sayılı Genelgenin kapsamındadır.
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İlanların Devlet Personel Başkanlığına Bildirilme Usulü
2. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak personel alımına ilişkin ilanlar Devlet Per-

sonel Başkanlığı DPB e-Uygulama sistemi üzerinden bildirilir.
3. Üniversitelerin; doğrudan yayımladıkları yükseköğretim personeli alımına ilişkin

ilanlar Üniversitelerce, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan yükseköğre-
tim personeli alımına ilişkin ilanlar ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca DPB e-Uygulama
sistemi üzerinden bildirilir.

4. İlanların yayımlanmasından önce ilgili mevzuatında ilanın yayımlanması için öngö-
rülen bütün prosedürler tamamlanmadan ve gerekli onaylar alınmadan bildirim yapılmaz.

5. Bildirim sırasında girişi yapılması istenilen bilgilerin tamamının sisteme girilmesi
zorunludur.

6. İlan metni ile sisteme girilen bilgilerin birbirleri ile uyumlu oldukları ilgili kurum
yetkilisince ilan kaydedilmeden önce onaylanır.

7. İlan metni bütün halinde “PDF” formatında sisteme ayrıca eklenir.
8. KPSS ve EKPSS sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirme işlemlerinde Devlet

Personel Başkanlığı DPB e-Uygulama sisteminde yer alan mevcut bildirim sistemi kullanılacak
olup bu yerleştirme işlemleri için ayrıca bildirim yapılması gerekmez. Ancak, bahse konu sınav
sonuçları kullanılarak yapılacak kurumsal personel alım işlemlerine ilişkin ilanlar bu Tebliğ
kapsamında bildirilir.

İlanların Gönderilme Zamanı
9. Personel alım ilanları, kurumlarca yayımlanması kararlaştırılan tarihten en az beş

gün önce Devlet Personel Başkanlığına DPB e-Uygulama sistemi üzerinden bildirilir; bildi-
rimlerde ilanın yayımlanma tarihine de yer verilmesi zorunludur.

10. İvedi hallerde Devlet Personel Başkanlığı ile görüşülerek, birinci fıkrada öngörülen
en az beş günlük süre şartına uyulmayabilir.

İlanlarda Yer Alan Hata veya Eksikliklerin Bildirilmesi
11. Yayımlanmak üzere bildirilen ilanlarda Devlet Personel Başkanlığınca hata veya

eksiklik tespit edilmesi halinde bu hata ve eksiklikler e-posta ve diğer iletişim araçları ile ilgili
kuruma bildirilir.

İlanlarda Değişiklik Yapılması
12. İlanın yayımlanma zamanında veya metninde değişiklik öngörülmesi halinde bu

değişiklikler, ilan yayımlanmadan önce derhal Devlet Personel Başkanlığına DPB e-Uygulama
sistemi üzerinden bildirilir.

13. İlanda değişiklik yapılması halinde ilgili kurumca daha önce “PDF” formatında sis-
teme yüklenen ilan metni çıkarılarak, yeni ilan metni sisteme yüklenir.

İlanların Yayımlanması
14. DPB e-Uygulama sistemine bildirilen ilanlar, Devlet Personel Başkanlığı resmi in-

ternet sitesinde ilgili kurum tarafından bildirilen ilan tarihinde yayımlanır.
15. İlgili mevzuatında personel alım ilanlarının yayımlanmasına ilişkin olarak öngörü-

len diğer prosedürlerin uygulanmasına devam olunur.
İlanlara İlişkin Sorumluluk
16. Devlet Personel Başkanlığınca bu Tebliğe uygun olarak yayımlanan ilanlara ilişkin

her türlü hukuki sorumluluk ilgili kamu kurum ve kuruluşuna aittir.
17. İlgili mevzuatı gereği Resmî Gazete’de yayımlanması gereken sınav ilanı ile Devlet

Personel Başkanlığınca yayımlanan ilanların aynı olması gerekir. Bunun sağlanmasına ilişkin
her türlü sorumluluk ilgili kamu kurum ve kuruluşuna aittir.

Tebliğ olunur.
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KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
2013 ÜRÜN YILINDA SÖZLEŞME DIŞI ÜRETİLEN TÜTÜNLERİN AÇIK

ARTIRMA YÖNTEMİ İLE ALIM SATIMINA İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI

DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar No : 7898
Karar Tarihi : 30.04.2014
2013 ürün yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına

rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve alıcısı tarafından satın alınmayan tütünlerin, açık artırma
yöntemi ile satılması için gerekli olan açık artırma merkezlerinin kurulamaması nedeniyle,
alım-satım işlemlerinin aşağıdaki esaslar dahilinde uygulanmasına karar verilmiştir.

1. Tütün üretimi yapılan il ve ilçelerde yer alan Türkiye Ziraat Odalar Birliğine bağlı
Ziraat Odaları, kendi hizmet bölgelerindeki muhtarlıkları Kararın ilanından itibaren on gün
içinde bu Karardan haberdar edeceklerdir.

2. Sözleşmeye bağlanmaksızın veya sözleşme fazlası tütün üreten ve tütünlerini pazar-
lamak isteyen üreticiler, mayıs ayının sonuna kadar bulundukları İl/İlçedeki Ziraat Odalarına
(bulundukları İl/İlçede Ziraat Odası olmayan üreticiler ikametgahlarına en yakın Ziraat Oda-
sına) şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Sözleşme Dışı Tütün Üretim Bildirim Formu
ve Ziraat Odasından alınacak çiftçi belgesi ile başvuracaktır.

3. İlgili Ziraat Odaları, yapılan başvuruları incelemek suretiyle tütün çiftçisi olan üre-
ticileri, şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Sözleşme Dışı Tütün Üretim Bildirim Lis-
tesine kaydederek, yazılı ve elektronik ortamda haziran ayının onbeşinci günü sonuna kadar
Kuruma bildirecektir.

4. Kurum tarafından, sözleşme dışı üretici tütünlerine ait bilgiler Ege İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği Tütün İhracatçıları Birliğine gönderilmek suretiyle alıcılara duyurulacaktır.
Açık artırmalı satışlara katılmak isteyen Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel ki-
şiler (Alıcı), Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tütün İhracatçıları Birliğine veya Ku-
ruma başvurarak sözleşme dışı üretim yapan üretici listesini temin edebilecektir.

5. Bölgeler itibarıyla her grad tütün için açık artırma başlangıç fiyatı Kurulca belirle-
nerek, Resmî Gazete’de yayımlanacak, üretici ve alıcıların bilgisine sunulacaktır.

6. Tütün ticareti yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler, açık artırma yöntemi ile
satın almak istedikleri tütünlerin Amerikan Grad sınıflandırma sistemine göre tespitini yapıp
fiyatını belirleyerek, fiyat tekliflerini (ihrak, su çürüğü gibi fiyata etki eden unsurlar dahil) ve
kendilerini temsil edecek vekillerine ait bilgileri (noter onaylı vekaletname ile) kapalı zarf ile
Kuruma bildirecek veya açık artırma mahallinde görevli Kurum uzmanına verecektir.

7. Alıcı, satın almak istediği üretici tütünlerinin tespit çalışmalarını kendi belirleyeceği
bir program dahilinde gerçekleştirecektir. Kurum gerekli gördüğü hallerde, açık artırma baş-
langıç fiyatına esas olacak tespit çalışmasını yetkilendireceği tütün eksperlerine yaptırabile-
cektir.

8. Açık artırmanın hangi tarihte yapılacağı; açık artırmaya katılmak isteyen alıcılara ve
sözleşme dışı tütün üretim bildiriminde bulunan üreticilere duyurulmak üzere ilgili ziraat oda-
sına, Kurum tarafından bildirilecektir. Açık artırma yapılacak yer, tütünlerin bulunduğu mahal
ve işin gerekleri de dikkate alınarak, Kurumca görevlendirilecek uzman tarafından belirlene-
cektir.
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9. Kurumca görevlendirilecek uzman her bir üretici tütünü için verilen fiyat tekliflerini
alıcıların ve üreticilerin veya temsilcilerinin huzurunda ilan edecek, bilahare açık artırmaya
katılan alıcıların vermiş olduğu en yüksek fiyat teklifinden açık artırmayı başlatacaktır. Açık
artırmada alıcıların her bir artırım işareti 10 Kr fiyat artışına karşılık gelecek olup, tütünler en
yüksek fiyatı veren alıcı adına tescil edilecektir.

Üretici ve alıcının veya vekillerinin artırmalı satışı takiben tescil defterini imzalaması
suretiyle satış işlemi tamamlanmış olacaktır.

10. Alıcı ve üretici talepleri ile menfaatleri, işin hacmi ve bu gibi hususlar göz önüne
alınarak, gerektiğinde; sözleşme dışı üretim bildiriminin alınması ve güncellenmesi, alıcının
tespit çalışmaları, fiyat teklifi alma, tekliflerin ilanı, açık artırmalı satışlar, tescil ve bu gibi tüm
işlemler aynı gün içinde yapılabilecektir.

11. Alıcı, adına satışı tescil edilen tütünlerle ilgili tescil defterini imzalamaktan kaçına-
mayacağı gibi, artırmalı satışlarda adına tescil edilecek tütünleri, tescil tarihini izleyen onbeş
iş günü içinde tesellüm etmek ve bedelini üreticiye ödemek zorundadır. Tesellüm ve teslim sü-
resi tarafların mutabakatıyla Kurumca uzatılabilir.

Tescil edilen tütünlerin üretici tarafından alıcıya teslim edilmemesi halinde; alıcı duru-
mu açıklayan üretici dilekçesi veya alıcı temsilcisi ve ziraat odası temsilcisinin birlikte düzen-
leyip imzaladığı tutanağı, 12 nci maddede yer alan belgelerle birlikte Kuruma teslim edecektir.

Üretici, satışı tescil edilen tütünleri ikametgahının bulunduğu ilçe sınırları içinde alıcı
tarafından gösterilecek tesellüm merkezinde teslim etmek zorundadır. Alıcının belirleyeceği
tesellüm merkezinin, üreticinin ikametgahının bulunduğu ilçe sınırları dışında olması halinde,
ilçe sınırlarını aşan kısımlar için alıcı tarafından, talebi halinde üreticiye nakliye ücreti ödenir.

12. Alıcılar, satın alarak tesellümünü yaptıkları tütünler için bu Kararda adı geçen Yö-
netmelikte belirtilen yaprak tütün tartı ve fiyat pusulası, üretici hesap pusulası ve üretici hesap
pusulaları paftasını usulüne uygun olarak tutacaklar ve üretici hesap pusulaları paftasının bir
nüshasını tesellümü takip eden yirmi iş günü içinde yazılı ve elektronik ortamda Kuruma gön-
dereceklerdir.

13. Alıcı, adına tescili yapılan tütünleri zamanında tesellüm etmemesi veya ürün bede-
lini ödememesi halinde üreticiye, tescili yapılan tütün kilosunun tescil fiyatıyla çarpımından
oluşan tutarın %10’u oranında cezai şart ödemeyi kabul etmiş sayılır.

Üretici de, tescili yapılan tütünleri alıcıya teslim etmemesi halinde, bu madde kapsa-
mında cezai şart ödemeyi kabul etmiş sayılır.

14. Üreticinin açık artırmada oluşan fiyatı kabul etmeyerek tescil defterini imzalamak-
tan kaçınması halinde tescil işlemi geçersiz sayılır. Bu gibi durumlarda üretici aleyhinde her-
hangi bir yaptırım söz konusu olmayacağı gibi, ilgili üretici tütünleri alıcı çıkması halinde
tekrar açık artırmaya konu olabilecektir.

15. Tütünlerin tesellümü aşamasında üretici ile alıcı arasında anlaşmazlık ortaya çıkması
halinde, 10/07/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tütün Üretimi, İş-
lenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in “Anlaşmazlıkların
Çözümü” başlıklı 12 nci maddesi hükümleri uygulanır.

16. Artırmalı satışlarda tütünlerini pazarlamak için başvuran üreticiler ve artırmalı sa-
tışlara katılacağını bildiren Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile vekil-
leri bu Karar hükümlerine uymayı kabul etmiş sayılırlar.

17. Sözleşme dışı üretilen tütünlerin fiyatlarının belirlenmesine esas tespit çalışmaları
22/08/2014 tarihi itibarıyla sonlandırılacaktır. Fiyatı belirlenip, Kurum kayıtlarına alınan ve
açık artırmalı satışta alım-satımı gerçekleşmeyen üretici tütünlerine, bu maddede belirtilen ta-
rihten sonra alıcı talebi olması halinde açık artırmalı satış işlemleri tekrarlanabilecektir.
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2014 Mayıs Günsüzleri             Kılıç 
1200-7 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

16 Mayıs 2014 
CUMA Sayı : 29002 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2009/891 
Karar No : 2011/348 
Sanıklar : 1 - HASAN HILLU, Hüseyin ve Kemile oğlu, 19687 Suriye doğumlu 

Suriye İdlip Tülül köyü nüfusuna kayıtlı ve oturur. 
  2 - YASİR ADAVİYE, Muhammet ve Keltum oğlu, 195 Suriye 

doğumlu 
Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : 11/09/2009 
Karar Tarihi : 11/05/2011 
Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/l, TCK.62, 52/2, 50/l, 54 
Verilen ceza : 80,00'er TL. Adli para ve 10 ar ay hapis cezası, erteleme 2 yıl denetim 

süresi, eşyanın müsaderesi 
Yukarıda adı yazılı sanıklar hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde karan veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde karamı 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 3751 

—— •• —— 
Manavgat 1. Sulh Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2012/344 
Karar No : 2014/60 
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ye karar 

numarası yazılı 28/01/2014 tarihli ilamı ile 123/1 maddesi gereğince 2 AY 15 GÜN HAPİS cezası 
ile cezalandırılan Şenol ve Şehriye oğlu, 02/09/1981 doğumlu, Konya, Karapınar, Salur Sırçalı 
mah/köy nüfusuna kayıtlı SEZAİ GÜÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar 
tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 3750 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2013/393 
KARAR NO : 2013/560 
SANIK KİMLİĞİ : Kadir GİRGİN, (T.C. Nu: 162354414444) Halil ve Ayşe oğlu, 

09.06.1991 D.lu, İzmir, Tire, Dibekçi Ky. Nfs. Kyt.lı Dibekçiler 
Köyü, Tire/İZMİR adresinde oturur. Hatay, Yayladağı, 3 ncü Hudut 
Tb. K.lığı emrinde görevli 1991/1 tertip P. Er iken terhisli. 

SUÇ : EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR 
SUÇ TARİHİ : 13.10.2011 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 10.07.2013 tarihinde yapılan duruşmasında; 
Sanık Kadir GİRGİN’in 13.10.2011 tarihinde emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediği 

anlaşıldığından eylemine uyan As.CK’nın 87/1 maddesi (birinci cümlesi) gereğince takdiren BİR 
AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 
5237 sayılı T.C.K.'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak YİRMİ BEŞ 
GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 
BIRAKILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının 
ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ 
(5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA 
ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a,b,c maddeleri gereğince 
takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni 
bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları 
için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE, 

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının 
İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek 
yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip 
bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 

Askeri Savcılığın talebine uygun SANIĞIN YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara 
karşı 353 sayılı kanunun 195-196, 202 nci maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve 
komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 5271 sayılı kanunun 268 nci maddesi uyarınca    
1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise 
bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe 
ile en yakın Askeri Mahkeme nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim 
olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 
olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 3331 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2013/1297 
KARAR NO : 2013/901 
HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ: Ömer DENİZ (T.C. No: 40144872910); İbrahim ve Havle oğlu, 

31.03.1987 doğumludur. Mardin/Kızıltepe, Karakulak Köyü 
nüfusuna kayıtlı. Terhisinde; Diyarbakır, Koşuyolu, S.H.Ç.E.K. 
Erkek Yetiştirme yurdunda çalıştığını beyan eder. Hatay, 
İskenderun, 39 ncu Mknz. P.Tug. Topçu Tb. K.lığı emrinde 
görevli 1987/3 tertip Top. Er 

SUÇLAR : 1. İZİN TECAVÜZÜ 
  2. FİRAR 
SUÇ TARİHLERİ : 16.11.2008 - 29.11.2008 (İzin Tecavüzü) 
  09.12.2008 - 26.01.2009 (Firar) 
Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 19.11.2013 tarihinde yapılan 

duruşmasında; 
1. Hükümlü Ömer DENİZ'in 16.11.2008 - 29.11.2008 tarihleri arasında izin tecavüzü 

suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.CK’nın 66/1-b maddesi gereğince takdiren 
BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından TCK’nın 62’nci maddesi 
gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işlenişindeki diğer özellikler dikkate 
alınarak, hükümlü hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 50/3, 
50/1-a ve 52/2'nci maddeleri gereğince beher gün karşılığı takdiren 20 YTL. hesabı ile adli para 
cezasına çevrilerek hükümlünün NETİCETEN ALTI BİN (6000) TL ADLİ PARA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında 
hükmolunan nihai adli para cezasının hükümlüden bir defada tahsili halinde hükümlünün, ödeme 
güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine 
varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4’üncü maddesi uyarınca, hükümlü hakkında tertip olunan 
nihai adli para cezasının hükümlüden, 24 ayda ve birbirini takip eden 24 eşit taksitte 
ALINMASINA, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 
geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı 
yasanın 52/4’üncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin hükümlüye İHTARINA, 

Hükümlü hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına 
takdiren YER OLMADIĞINA, 

Hükümlünün 29.11.2008 - 04.12.2008 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçirdiği 
sürelerin TCK’nın 63’üncü maddesi uyarınca mahkumiyetinden indirilmesine, 

2. Hükümlü Ömer DENİZ'in 09.12.2008 - 26.01.2009 tarihleri arasında firar suçunu 
işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.CK’nın 66/1-a maddesi gereğince takdiren BİR YIL 
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 
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Hükümlünün duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından TCK’nın 62’nci maddesi 
gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işlenişindeki diğer özellikler dikkate 
alınarak, hükümlü hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 50/3, 
50/1-a ve 52/2'nci maddeleri gereğince beher gün karşılığı takdiren 20 YTL. hesabı ile adli para 
cezasına çevrilerek hükümlünün NETİCETEN ALTI BİN (6000) TL ADLİ PARA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında 
hükmolunan nihai adli para cezasının hükümlüden bir defada tahsili halinde hükümlünün, ödeme 
güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine 
varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4’üncü maddesi uyarınca, hükümlü hakkında tertip olunan 
nihai adli para cezasının hükümlüden, 24 ayda ve birbirini takip eden 24 eşit taksitte 
ALINMASINA, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 
geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı 
yasanın 52/4’üncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin hükümlüye İHTARINA, 

Hükümlü hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına 
takdiren YER OLMADIĞINA, 

Hükümlünün 26.01.2009 - 27.01.2009 tarihleri arasında nezarette, 27.01.2009 - 13.02.2009 
tarihleri arasında sevk için tutuklulukta geçirdiği sürenin, 13.02.2009 - 03.04.2009 tarihleri 
arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK’nın 63’üncü maddesi uyarınca mahkumiyetinden 
indirilmesine, 

3. Askeri Mahkememizin 02.05.2012 gün ve 2009/1854 Esas, 2012/97 Karar sayılı 
duruşmasız işlere ait kararı ile verilen 22.03.2008 - 27.08.2008 tarihleri arasında tutuklulukta 
geçirdiği sürelerin TCK’nın 63’üncü maddesi uyarınca mahkumiyetinden indirilmesine, herhangi 
bir karışıklığa sebebiyet verilmemesi hususu dikkate alınarak kararın bir suretinin, 
Mahkememizin 2013/1296 ve 2013/1298 Esas sayılı dava dosyalarına ithaline, 

Askeri Savcılığın talebine uygun hükümlünün YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara 
karşı 353 sayılı kanunun 195-196’nci ve 197. maddeleri gereğince kararın hükümlüye, Askeri 
Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209’uncu maddesi 
uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da 
hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye 
verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine kararı temyiz 
edeceğine dair yapılacak bir beyan ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği 
alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın hükümlünün adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği 
yapılamamış olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 3335 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2013/869 
KARAR NO : 2014/74 
HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Mehmet GÜNDÜZ, TC NO.: 37171233692, Selahattin ve 

Halime oğlu, 1973 doğumlu, Diyarbakır Kulp Akdork Köyü 
nüfusuna kayıtlı. 

SUÇ : İZİN TECAVÜZÜ 
SUÇ TARİHİ : 20.09.2002 - 26.09.2002 
Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 21.02.2014 tarihinde yapılan 

duruşmasında; 
1 - Resmi Gazete’nin 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı nüshasında yayınlanan Anayasa 

Mahkemesinin 05.07.2012 tarih ve 21012/9-103 Esas Karar sayılı kararı ile As.CK'da yer alan 
suçlar yönünden, bu suçtan verilen hapis cezasının ertelenmesine kanuni engel teşkil eden 
As.CKnın 47. Maddesinin 1. Fıkrasının 4451 sayılı kanunun 12. Maddesi ile değiştirilen "A" 
bendinin 1. ve 2. Cümlelerinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, aynı şekilde As.CK'da yer 
alan suçlar ile ilgili verilen cezaların adli para cezasına çevrilmesi veya seçenek tedbirlerin 
uygulanmasına kanuni engel teşkil eden 5359 sayılı kanunun 1. Maddesine eklenen As.CK’nın 
Ek-8. Maddesinin ikinci fıkrasının Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline ve son olarak As.CK'da 
yer alan suçlar ile ilgili olarak 5271 sayılı CMK’nın 231/5,6. Maddelerinde düzenlenen hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmasına kanuni engel teşkil eden 5739 sayılı 
kanunu 1. Maddesi ile eklenen As.CK Ek-10. Maddesinin ikinci fıkrasının Anayasaya aykırı 
olduğuna ve iptaline ilişkin kararı üzerine, hükümlü hakkında Adana 6’ncı Kolordu K.lığı Askeri 
Mahkememizin 29.09.2006 gün ve 2006/390-541 E.K. sayılı mahkumiyet ilamı hakkında lehe 
kanun değerlendirmesinin yapılması amacıyla yapılan yargılama NETİCESİNDE; 

Hükümlü Mehmet GÜNDÜZ"ün 20.09.2002 (saat 17:30) - 26.09.2002 (saat 22:00) 
tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan As.C.K' nun 66/1-b 
maddesi gereğince TAKDİREN BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından T.C.K’nın 62/1 nci maddesi 
gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işleniş özelliğine göre, hükümlü 
hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 647 S.K.'nın 4. maddesi gereğince günlüğü 
6,00-TL üzerinden paraya çevrilmesi ile hükümlünün NETİCETEN BİNSEKİZYÜZ (1800) TL 
ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında 
hükmolunan nihai adli para cezasının hükümlüden bir defada tahsili halinde hükümlünün, ödeme 
güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine 
varıldığından, Tayin edilen para cezasının 647 Sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince hükümlü 
hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının hükümlüden, 10 ayda ve birbirini takip eden 10 
eşit taksitte ALINMASINA, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 
geri kalanın kendisinden DEFATEN TAHSİLİNE, 

Hükümlünün suç tarihinden önce kasıtlı bir suçtan kesinleşmiş mahkumiyet hükmü 
olduğundan ve yargılama sonucunda tekrardan suç işlemeyeceği yönünde olumsuz kanaat 
oluşması nedeni ile 5237 sayılı T.C.K.'nın 51/1-a,b maddesi ve 5271 sayılı CMK'nun 231/6-a,b 
maddesi uyarınca objektif ve sübjektif şartın gerçekleşmediği anlaşıldığından hükümlü hakkında 
tertip edilen cezanın ertelenmesine ve hükümlü hakkında tertip edilen karar hakkında hükmün 
açıklanmasını geri bırakılmasına YER OLMADIĞINA, ( Hükümlü hakkında tertip edilen netice 
cezaların 647 deki yasal imkansızlıktan dolayı ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA,) 

2 - Hükümlünün 26.09.2002 - 28.09.2002 tarihleri arasında yol ve nezarette geçirdiği 
sürelerin TCK 63 maddesi gereğince cezalarından MAHSUBUNA. 

Askeri savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere karar verildi. 
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İş bu karar duruşma Hâkimi Teğmen Faruk SAVAŞ, iddia makamında Askeri Savcı 
Hâkim Tğm. Hasan ÖZBEK ve tutanakta tutanak katibi P.Er Mehmet AKTEPE hazır oldukları 
halde HÜKÜMLÜNÜN YOKLUĞUNDA, 353 sayılı kanunun 254, 196, 197, 205, 209 ve 212. 
maddeleri uyarınca hüküm yüzüne karşı verilen yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, 
hüküm yokluğunda verilen yönünden hükmün tebliğinden itibaren 1 hafta (7 gün) içerisinde 
mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri 
savcılık tutanak kâtibine kararı temyiz edeceğine dair beyanda bulunabileceği, asker ise bağlı 
bulunduğu veya en yakın askeri komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi ve 
tutukevi müdürlüğüne ya da bizzat Askeri Yargıtay nezdinde sözlü veya yazılı müracaatla temyiz 
yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın hükümlünün adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği 
yapılamamış olmakla; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince 
ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilanen tebliğ olunur. 3333 

—— • —— 
3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 
 Hasdal/İSTANBUL 
ESAS NO : 2013/640 
KARAR NO : 2013/646 
Sözleşerek firar suçundan sanık Zülfükar ve Zeliha Oğ. 1988 D.lu, Diyarbakır Çermik 

Çukur Ky. Nfs. Kyt.lı Erhan AKTAŞ hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 08.11.2013 
gün ve 2013/640-646 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık P.Er Erhan AKTAŞ'ın 27.05.2010 - 28.05.2010 tarihleri arasında P.Er Giray 
ARSLAN, Bahattin YUCA ve Cevdet ARSLAN ile "Sözleşerek Firar" suçunu işlediği sübuta 
erdiğinden eylemine uyan As.CK.'nın 70. maddesi 4. fıkrası uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın altı haftalık süre içerisinde kendiliğinden birliğine döndüğü anlaşıldığından, 
cezasından As.CK.'nın 73. Maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim yapılarak ALTI AY HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından TCK.'nın 62'nci maddesi uyarınca 
takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak, sanığın NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Verilen hapis cezasının 5237 sayılı kanunun 50/1-A ve 52’nci maddesi uyarınca sanığın 
ekonomik ve diğer halleri göz önünde bulundurularak beher günü takdiren 20 TL. hesap edilerek 
adli para cezasına ÇEVRİLMESİNE, NETİCETEN (3000) ÜÇ BİN TÜRK LİRASI ADLİ PARA 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nun 52/4 maddesi uyarınca sanığın cezasının "2 yıl içerisinde", aylık 
olarak 24 eşit taksitte SANIKTAN ALINMASINA, 

Taksitlerden birisinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan miktarın tamamının tahsil 
edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, 

Sanığın daha önce kasıtlı bir suç işlemiş olduğu ve mahkememizce de sanığın bir daha suç 
işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından 5271 Sayılı CMK'nun 231/6. maddesi uyarınca 
sanık hakkında kurulan HÜKMÜN ERTELENMESİNE VEYA BU HÜKMÜN 
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA, 

353 S.K.nun 196, 197, 205, 209 ve 212’nci maddeleri uyarınca sanıkların hüküm 
tebliğinden itibaren 1 hafta içerisinde askeri veya sivil adli makamlara veya tutuklular yönünden 
ceza ve tutukevi müdürlüklerine ya da bizzat Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı müracaatla 
temyize başvurabileceğinin tespiti ile temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, sanık tüm 
aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı 
Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur. 3422 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR 
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 8.000 Ton Kireç Taşı alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası* : 2014/47835 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü 
  Uşak-Ankara Karayolu 5.Km. Uşak 
b) Telefon ve faks numarası : 0 276 2311491 - 0 276 2311732 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2014/2015 yılı kampanya döneminde 

kullanılmak üzere toplam 8.000 ton Kireçtaşı (Teknik 
Şartnamede belirtilen özelliklere uygun nitelikte) 
Alımı 

b) Teslim yeri : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası stok sahasında teslim 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin 

bildirdiği termin programına göre 1 Eylül 2014’de 
başlanıp, 31 Aralık 2014’de tamamlanacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 30.05.2014 Cuma günü saat: 14:30 
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - İhale dokümanı [Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi] adresinde görülebilir 

ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 30.05.2014 tarihinde saat 14:30’a kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 
Müdürlüğü Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

10 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4043/1-1 
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REVİZYONU YAPILACAK E43000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 
“11 ADET ELEKTRİKLİ ANA DEVRE KESİCİ” SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2014/54401 
1 - İdarenin;  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56  
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu malın  
    adı ve miktarı : 11 Adet Elektrikli Ana Devre Kesici 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 11.06.2014 günü, saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden KDV. Dahil.110,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4187/1-1 
————— 

TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE 
22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 92 KALEM 

MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
İhale Kayıt Numarası : 2014/54232 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu malın  
    adı ve miktarı : 92 KALEM LOKOMOTİF MALZEMESİ 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 12.06.2014 günü ve saat 14:00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 110- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4188/1-1 
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1. VE 4. ÜNİTELER HASARLI BRÜDEN ELEKTROFİLTRELERİN BAKIMLARININ 
YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2  
  Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsin@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
A - a) Dosya-İKN No : 2014/36  2014/53526 
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. ve 4. Üniteler Hasarlı Brüden Elektrofiltrelerin 

Bakımlarının Yapılması İşi 
c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
d) Teslim tarihi : İşin Süresi Yer Teslimi Yapılmasına Müteakip 

30 Takvim Günüdür. 
e) İhale tarihi ve saati : 04/06/ 2014 Saat : 14.00 
f) Şartname bedeli : 100,00.-TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 
b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 

8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb.TR 6400 
0100 0390 2989 6309-5001 nolu hesaba  

c) İhale tarihi ve saati : 04/06/2014 Saat : 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 
5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 
6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14:00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel olarak vereceklerdir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, en az 90 takvim günü olmalıdır. 
11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 
doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 4160/1-1 
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DEMONTAJ VE MONTAJ İŞLERİ HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız muhtelif tesislerinde 3 kısımda demontaj ve montaj işleri hizmet işi ihalesi 

kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 
Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde 
ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/51507 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 
b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30      Pbx. 0 356 275 35 36/39 
c) Elektronik posta adresi  : turhalseker@turkseker .gov.tr. 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 - Fabrika Kısmında bulunan 2000 ve 1500 m2 yüzey 

alanlarına sahip 2 adet tephir aparatına ait mevcut 
boruların (6400 + 5220=11620 adet) demontajının 
yapılması, yerine aynı ebat ve sayıda st37 çelik boruların 
montajının ve sonrasında çift taraflı makinatosunun 
yapılması 

  2 - 32-40 t/h BUCKAU WOLF buhar kazanı seksiyon 
boruları ile seksiyon dirseklerinin yenisi ile değişimi 

  3 - Fabrikamız Ham Fabrika, Rafineri ve Meydan 
Kısmında bulunan muhtelif çap ve uzunluktaki boru 
hatlarının, hat üzerinde bulunan vanaların ve deforme 
olmuş mevcut yüzeylerin demontajı, yeni çekilecek boru 
hatlarının ve vanalarının montajı, yüzeylerin 
yenilenmesi işleri 

  Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.  
b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası  
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre işe başlanacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 
b) Tarihi ve saati : 26/05/2014 Pazartesi günü, 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 - Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları 

ile elektronik posta adresi. 
4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası 

belgesi, 
4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge  
4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 
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4.1.3.2 - 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, 

4.1.5 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu. 
4.1.6 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat. 
4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1.İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler, 26.05.2014 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-

Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 
ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması 
gerekmektedir.  

8 - İstekliler tekliflerini, kalem bazında götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu 
üzerine ihale bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
 4184/1-1 

—— • —— 
1500 ADET GERİLİM ALMALI ALİMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI HİZMET ALIMI İŞİ, 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:  
1-İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 
b) Telefon Numarası : 0 422 2124800/4118 
c) Faks Numarası : 0 422 2124816 
d) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr  
2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı; 

Malatya-Çetinkaya Arasında Makaslardan ve Hattı Caride Yapılacak 1500 Adet Gerilim Almalı 
Aliminotermit Ray Kaynağı Hizmet Alımı 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. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği 
Bürosuna 28.05.2014 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 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. 4175/1-1 
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PS4A, PS4B VE PS5 TRAFO MERKEZLERİNDE KAPALI ŞALT TEÇHİZAT DEMONTAJI 
VE METAL CLAD TESİS EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 
PS4A, PS4B ve PS5 Trafo Merkezlerinde Kapalı Şalt Teçhizat Demontajı ve Metal Clad 

Tesis Edilmesi İşi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca 
Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/52966 
1 - İdarenin 
a) Adresi : B. Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Asri Mezarlık 

Karşısı Fevzi Çakmak PK: 18  27001 Ş.Kamil / 
GAZİANTEP 

b) Telefon ve Faks numarası : 0 342 329 28 28 - 0342 329 08 73 
c) Elektronik posta adresi : 12grup.satinalma@teias.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı 
 

S. No İşin Adı, Malzeme karakteristiği Birimi Miktar 

1 6,3 kV bir adet barada bulunan tüm teçhizatın ve hücrelerin 
demontajı  Lot 6 

2 
2500 A, 31,5 kA (3 sn) Bara Giriş Hücresinin temin edilmesi (12 kV, 
primer, kumanda, koruma dahil komple)  Adet 6 

3 2500 A, 31,5 kA (3 sn) Bara Giriş Hücresinin montajının yapılması 
(12 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)  

Adet 6 

4 2500 A, 31,5 kA (3 sn) Çıkış Hücresinin temin edilmesi (12 kV, 
primer, kumanda, koruma dahil komple)  

Adet 12 

5 2500 A, 31,5 kA (3 sn) Çıkış Hücresinin montajının yapılması (12 
kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)  

Adet 12 

6 Ölçü Hücresinin temin edilmesi (12 kV, primer, kumanda, koruma 
dahil komple)  

Adet 6 

7 Ölçü Hücresinin montajının yapılması (12 kV, primer, kumanda, 
koruma dahil komple)  

Adet 6 

8 
Vakum Kontaktör Hücresinin temin edilmesi (12 kV, primer, 
kumanda, koruma dahil komple)  

Adet 
3 

9 Vakum Kontaktör Hücresinin montajının yapılması (12 kV, primer, 
kumanda, koruma dahil komple)  

Adet 3 

10 2500 A, 31,5 Ka (3 sn) Bara Yükseltme Hücresinin temin edilmesi 
(12 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)  

Adet 3 

11 2500 A, 31,5 kA (3 sn) Bara Yükseltme Hücresinin montajının 
yapılması (12 kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)  Adet 3 

12 2500 A, 31,5 kA (3 sn) Kublaj Hücresinin temin edilmesi (12 kV, 
primer, kumanda, koruma dahil komple)  Adet 3 

13 2500 A, 31,5 kA (3 sn) Kublaj Hücresinin montajının yapılması (12 
kV, primer, kumanda, koruma dahil komple)  Adet 3 
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S. No İşin Adı, Malzeme karakteristiği Birimi Miktar 

14 Bara giriş hücrelerine geçit izolatörlerinden itibaren OG XLPE kablo 
çekilecektir.  Metre 300 

15 OG Kablo Montajı  Metre 300 
16 Dahili Kablo Başlığı  Adet 36 

17 
Yüklenici yeni tesis edilecek hücrelere bağlanacak olan tüm OG ve 
AG kablolar (kablo galerisinden hücrelere gelen kablolar) için uygun 
şekilde kablo geçiş yeri yapacaktır.  

M2 6 

18 
Yeni hücrelerin tesisi sırasında eski hücrelerden kalan kablo kanalları 
açıkta kaldığı taktirde bu kanallar baklava dilimli demir sac ile 
kapatılacaktır.  

Kg 50 

19 

Kapalı Şalt binasının zemininde mevcut olan eski kaplama sökülerek 
yerine epoksi zemin kaplaması yapılacaktır. Epoksi kaplama kalınlığı 
net 4 mm olacaktır. Zemin üzerindeki dalgalanma (kot farkı) 
maksimum 0,5-1 mm olacaktır.  

M2 185 

20 Yüklenici yedek olarak TEİAŞ’a akım trafosu teslim edecektir.  Adet 3 

21 Yüklenici yedek olarak TEİAŞ’a gerilim trafolarından teslim 
edecektir.  

Adet 3 

22 2-SARGILI DİFERANSİYEL KORUMA RÖLESİ TEMİNİ  Adet 7 
23 2-SARGILI DİFERANSİYEL RÖLE MONTAJI VE TESTİ  Adet 7 
24 YÖNLÜ AŞIRI AKIM-TOPRAK KORUMA RÖLESİ TEMİNİ  Adet 7 

25 YÖNLÜ AŞIRI AKIM-TOPRAK KORUMA RÖLESİ MONTAJI 
VE TESTİ  

Adet 7 

26 ANANSİYATÖR  Adet 15 
27 ANANSİYATÖR MONTAJI  Adet 15 
28 4x6 mm2 NYY KABLO TEMİNİ  Metre 1000 
29 4x6 mm2 NYY KABLO MONTAJI  Metre 1000 
30 4x4 mm2 NYY KABLO TEMİNİ  Metre 600 
31 4x4 mm2 NYY KABLO MONTAJI  Metre 600 
32 7x2,5 mm2 NYY KABLO TEMİNİ  Metre 250 
33 7x2,5 mm2 NYY KABLO MONTAJI  Metre 250 
34 SEKONDER PROJE YAPIMI TEMİNİ  Lot 1 

 
b) Yapılacağı yer : Gaziantep-Araban, Kahramanmaraş-Pazarcık, Şanlıurfa - 

Viranşehir 
c) İşin süresi : 150 (Yüzeli) takvim günü 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 
b) Tarihi ve Saati : 29/05/2014 - 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi, 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

h) Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin 
%10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi 
ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması 
zorunludur. 

Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 
Banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden 

idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak 
tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir. 
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4.3.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun 
gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. İsteklinin bu belgelerden birini 
sunması yeterlidir. Bu durumda; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.) 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir. 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'den küçük olması, gerekir. 
Sunulan bilânçolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi 
zorunludur. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş 
ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış 
olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen 
bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 
tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, 
yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması 
zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda 
belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 
tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 
sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

4.3.3.a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturalar, 

İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 
Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal 

satışlarının parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu 
örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı suretleri sunulur. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %15'inden, taahhüt altında devam eden mal 
satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif 
edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 
sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. 
Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik 
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kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu 
durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 
olması gereklidir. 

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak 
tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.4.1 İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan 
ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen tutarın % 25 oranından 
az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler. 
4.5.1. Bu ihalede, Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri (Şalt Tesisleri, Trafo Merkezleri) benzer 

iş olarak kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 (İkiyüzeli) Türk Lirası 

karşılığı satın alınabilir. Doküman satış bedelinin (Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 
260,00 TL) önceden İdarenin T.Vakıflar Bankası Gaziantep Şubesindeki TR40000 1500 15800 
728 599 8052 nolu hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla 
satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, 
doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az 
beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş 
günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da 
ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya 
kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın 
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde 
sorumlu tutulamaz. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar B. Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Asri 

Mezarlık Karşısı Fevzi Çakmak PK: 18   27001 Ş.Kamil/GAZİANTEP adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 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 60(Altmış) takvim 
günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 
13 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 
13.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 4186/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Tapuya Kılıçdede Mahallesi, F36b.22c.1a-F36b.22c.1b 

pafta, 9749 ada, 15 nolu parselde kayıtlı 23.021.29 m². arsa üzerinde boş durumda mevcut 
bulunan (zemin+10) katlı B2-1 blokta (2+1) konut tipindeki brüt 82.00 m². yüzölçümlü, İhale 
Şartnamesinde Sıra No, Blok No, Katı, Bağımsız Bölüm No; Niteliği, Eklentisi, Arsa Payı, Brüt 
Alanı, Konut Tipi, Peşin ve Taksitli Muhammen satış bedeli ve geçici teminatları yazılı konutlar, 
belirlenen fiyatlar üzerinden, tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden açık Teklif usulü ile satılacaktır. 

2 - Satışa çıkarılan konutlara alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın, 
belirlenen satış fiyatları üzerinden 26.12.2014 tarihine kadar satışı yapılacaktır. 

3 - Bahse Konu olan işe ait İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Emlak ve 
İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir. 

4 - Söz konusu konutların ihalesi 30.05.2014 Cuma günü Saat:16.00’da Büyükşehir 
Belediye Encümeni Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine 
istinaden açık teklif usulü ile yapılacaktır. 

5 - İhaleye İştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir. 
A) Nüfus cüzdanı sureti, 
B) Kanuni ikametgâh belgesi, 
C) Tebligat için adres beyannamesi, 
D) Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri, 
E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri , 
F) Geçici teminat, (2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen 

değerler) 
G) İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge, 
6 - Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü 

olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. 
Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve 

evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. 
İstekliler isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 16.00’ya kadar sıra numaralı makbuz 

karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına da verebileceklerdir. İhale evrakları ile 
birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1. 
fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul 
edilir. 

Ayrıca istekliler isterlerse ihale saati olan 16.00’ya kadar komisyon başkanlığına ulaşmış 
olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak 
düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile 
göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve 
kesin teklif olarak kabul edilir. 

7 - Söz konusu konutların 29.09.2005/25951 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına 
Dair Yönetmelik uyarınca peşin ve %50’si peşin, kalanı 24 ay taksitler halinde (Samsun 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.04.2014 tarih ve 8/115 sayılı kararına istinaden %1 vade 
farkı uygulanacak, Peşin ve vadeli satışlarda 5615 Sayılı Kanunun 13.maddesi uyarınca KDV 
alınmayacaktır.) ödenmek üzere şartname ve eklerinde yazılı olduğu şekilde uygulanacaktır. 

8 - Söz konusu konutlara (Sıra No, Blok No, Katı, Bağımsız Bölüm No, Niteliği, 
Eklentisi, Arsa Payı, Brüt Alanı (m².), Konut Tipi, Peşin Muhammen Satış Bedeli ile %50’si 
peşin 24 Ay Taksitli Muhammen Satış Bedeli, Geçici Teminatı ) ait liste Şartname ve eklerinde 
görülebilecektir. 4189/1-1 
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Contracts Awarded by ICB Number: EIB-WB1-YAPIM-05 
 

Name of Project (include project country) : İstanbul Seismic Risk Mitigation and 
Emergency Preparedness Project (ISMEP) 
TURKEY 

Project ID : EIB-WB1-YAPIM-05 
Bid/Contract Description : Procurement of the Construction Works 

of Göztepe Training and Research 
Hospital 

Scope of Contract : Construction Works of Göztepe Training 
and Research Hospital 

Duration : 1440 Days  
Contract Signature Date : 05 May 2014 

 
Awarded Bidder 

Name & Address of awarded bidder: 
Taşyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. (Turkey) 
Bid price at bid opening:  
(Excluding VAT)  
417.059.125,46 TL 
 
Bid price of evaluated bid: 
(Excluding VAT)  
417.059.125,46 TL 
 
Name of evaluated bidder(s): 
1.Taşyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. (Turkey) 
 
Bid price at bid opening:  
(Excluding VAT)  
417.059.125,46 TL 
 
Bid price of evaluated bid: 
(Excluding VAT)  
417.059.125.46 TL 
 
Name of evaluated bidder(s): 
2. Assignia Infraestrucuturas S.A.(Spain) + Nuhoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Turkey) J.V 
 
Bid price at bid opening:  
(Excluding VAT)  
163.143.610,89 TL + 64.705.680,30 EURO + 67.944.304,35 USD 
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Bid price of evaluated bid: 
(Excluding VAT)  
163.143.610,89 TL + 64.705.680,30 EURO + 67.944.304,35 USD  
*Converted Price : 479.431.439,29 TL 
Name of evaluated bidder(s): 
3. Limak İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (Turkey) & Özge İnşaat Taahhüt Tic. San. ve Turz. A.Ş. 

(Turkey) J.V. 
 
Bid price at bid opening: 
(Excluding VAT)  
217.862.910,17 TL + 84.309.284,17 EURO + 24.436.397,19 USD 
 
Bid price of evaluated bid: 
(Excluding VAT)  
217.862.910,17 TL + 84.309.284,17 EURO + 24.436.397,19 USD 
*Converted Price : 499.745.148,87 TL 
 
Name of evaluated bidder(s): 
4. Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Turkey) & Kolin İnşaat Turizm San ve Tic. A.Ş. 

(Turkey) J.V. 
 
Bid price at bid opening: 
(Excluding VAT)  
433.948.092,32 TL + 42.270.363,05 USD 
 
Bid price of evaluated bid: 
(Excluding VAT)  
433.947.313,35 TL + 42.270.363,05 USD 
*Converted Price: 519.836.464,03 TL 
 
Name of evaluated bidder(s): 
5. YDA İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (Turkey) & INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali 

S.p.A., (Italy) J.V. 
 
Bid price at bid opening: 
(Excluding VAT)  
393.478.983,70 TL + 62.221.069,74 USD 
 
Bid price of evaluated bid: 
(Excluding VAT) (TL) 
393.478.983,70 TL + 62.221.069,74 USD 
*Converted Price: 519.905.975,30 TL 
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Name of evaluated bidder(s): 
6. Forcimsa Empresa Constructora, S.A.(Spain) &YP İnşaat A.Ş. (Turkey) J.V. 
 
Bid price at bid opening: 
(Excluding VAT)  
292.815.208,45 TL + 50.576.162,83 EURO + 50.358.162,82 USD 
 
Bid price of evaluated bid: 
(Excluding VAT)  
292.815.208,45 TL + 50.576.162,83 EURO + 50.358.162,82 USD 
*Converted Price: 534.450.000,00 TL 
Name of evaluated bidder(s): 
7. İlci İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (Turkey) & İlsan İnşaat Tarım Turz. Pet. Otom. San. ve 

Tic. Ltd. Şti. (Turkey) J.V. 
 
Bid price at bid opening: 
(Excluding VAT)  
559.798.681,47 TL 
 
Bid price of evaluated bid: 
(Excluding VAT)  
559.798.681,47 TL 
 
Name of evaluated bidder(s): 
8. Türkerler İnşaat Turz. Mad. Enerji Üretim Tic. ve San. A.Ş. (Turkey) & Yenigün İnşaat 

San. ve Tic. A.Ş. (Turkey) J.V. 
 
Bid price at bid opening: 
(Excluding VAT)  
567.115.298,60 TL 
 
Bid price of evaluated bid: 
(Excluding VAT)  
567.115.298,60 TL 
 
*(February 12, 2013 15:30 local time; EURO 1=TL 2,7545; USD 1=TL 2,0319) 

 
Rejected Bidder(s) 

 
Name of rejected bidder(s): Not Applicable 
Bid price at bid opening: Not Applicable 
Reason(s) for rejection: Not Applicable  4040/1-1 
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YHT TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ İŞYERLERİ İÇİN 11 ADET DİJİTAL 
MULTİMETRE, 8 ADET ANALOG MULTİMETRE, 18 ADET PENS AMPERMETRE  

VE 1 ADET PORTATİF OSİLOSKOP’UN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2014 /54694 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15 / 1737    Fax: 0312 309 05 75 
c) Elektronik Posta Adresi : 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden 

teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için 
istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 04/06/2014 günü 
saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2. 
Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4218/1-1 
—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN  
ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 5,00 TL ile en çok 438.935,00 TL arasında değişen; 
21/05/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,50 TL., en çok 
43.893,50 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Betonit, Klima Aksam ve Parçaları, Demir 
Yolu Rayı, Keten, Parfüm, Araba Parçaları, Trafo vb. ....... cinsi 55 grup eşya; açık artırma 
suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale 
salonunda 22/05/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz 
konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 
adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü alınabilir. 

İlan olunur. 4236/1-1 
—— • —— 

BEYAZ DERİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 25.000 Kg. THK amblemli 

beyaz deri poşeti alımı 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle 
ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar İstanbul Cad. Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Birimine 
vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında İstanbul Cad. Elif Sok. No: 4 
İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel : (0 312) 303 48 18 4207/1-1 
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ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı tarafından Özel Güvenlik Hizmeti İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen 

esaslar dâhilinde kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar, 27.000,00 TL tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul“ adresindeki 
İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmalar ihale zarfını en geç 10.06.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz 

İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı aynı gün saat 16:00’da Genel Müdürlüğümüz 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4219/1-1 

—— • —— 
ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Muğla İli, Milas İlçesi, Selimiye Köyü, Bataklık 

İrim Mevkii üzerinde bulunan 42 adet arsa nitelikli taşınmazların ayrı ayrı veya tamamının ihale 
şartnamesinde belirtilen muhammen bedeller üzerinden satışı 05 Haziran 2014 Perşembe günü 
saat: 11.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar THK Milas Şube Başkanlığına (Hacıilyas Mahallesi, Kadıağa Caddesi No: 15 
Milas/MUĞLA) vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında İstanbul Cad. Elif Sok. No: 4 
İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden veya THK Milas Şube Başkanlığı’ndan 
(Hacıilyas Mahallesi, Kadıağa Caddesi No: 15 Milas/MUĞLA) temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 48 18 - 303 73 71 
 THK Milas Şube Başkanlığı (0 252) 512 12 29 4193/1-1 

—— • —— 
65000 TİPİ YHT SETLERİ İÇİN 1480 ADET EKONOMİ SINIFI KOLTUK KILIF VE 

1500 M2 HALI DEMONTAJ VE MONTAJ DÂHİL MALZEMESİNİN 
TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2014 /54767 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15 / 1737     Fax: 0312 309 05 75 
c) Elektronik Posta Adresi : 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden 

teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için 
istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 05/06/2014 günü 
saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 
2.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4197/1-1 
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SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1 - İşletmemiz yetiştirmesi 55 baş Safkan Arap Tayı açık arttırma usulüyle teker teker 

satılacaktır. 
2 - İhale 03.06.2014 günü saat 13.00’de İşletmemiz Atçılık Tesisleri’nde Alım - Satım ve 

İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
3 - Geçici teminat tay başına 5.000,00 TL dir. 
4 - İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 

Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir. 
5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Kanuni ikametgâhı olması ve kimliğini ibraz etmesi. 
b) Bu işe ait geçici teminat vermesi 
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerini 

vermesi. 
d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri 

vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. 
6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi 

değildir. İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 
İlan olunur. 
ADRES: 
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü 
Karacabey-İzmir Karayolu Üzeri 7.Km. 
Karacabey/BURSA 
Tel : 0 224 689 64 75-76 
Faks : 0 224 689 64 96 4135/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Karesi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
VAKFEDENLER: Ahmet ERDOĞDU, Yücel YILMAZ, Seval KARABABA, Ramazan 

KONAKBAY, Murat BAŞCI, Nihat AĞAN, Fahri TÜFEKÇİOĞLU. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: BALIKESİR. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  Balıkesir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/04/2014 tarih, E:2014/144, K:2014/146 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 
amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer Kanun ve bu doğrultuda 
düzenlenmiş mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir. 

VAKFIN MALVARLIĞl : 50.000.-TL. nakit. 
YÖNETİM KURULU : 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiye sonucu 

artan mal ve haklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna intikal eder. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4198/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
7255 ada 8 parsele ait 1/1000 ölçekli plan Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 4205/1-1 

————— 
Yenimahalle 44668 ada 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 4206/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) Alınmamıştır. 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Balıkesir Üniversitesi İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Balıkesir/Altıeylül 

Adresi 
Rektörlük  Binası Kat: 3 Çağış 
Yerleşkesi 

Tel-Faks 0.266.6121400 - 0.266.6121427 

Posta Kodu 10145 E-Mail satinalma@balikesir.edu.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Eska Yatırım Emlak İnşaat Turizm 
Enerji Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi 

 

Adresi 
Ümit Mah. 2494. Sokak Beril 
Sitesi No: 50 Ümitköy - 
Yenimahalle/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.   
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

3800511204  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 280245  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 4229/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/25101 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı K.Maraş Orman Bölge Müdürlüğü İl/İlçe K.Maraş/Göksun 

Adresi 
Kayabaşı Mah. Ayhan Taner Ekici 
Bulvarı No: 1 Göksun/K.Maraş 

Tel-Faks 
Tel   : 0344 714 10 18                                                       

Faks : 0344 714 12 53 

Posta Kodu 46600 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Eser İnşaat Orman İşleri Elektrik 
Temizlik Hizmetleri Ticaret ve Sanayi 
Limited Şirketi 

 

Adresi Sapaca Köyü Uzundere/Erzurum  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Uzundere Vergi Dairesi 3790041951  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Erzurum Ticaret ve  Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

15160  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4200/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na Göre Yapılmıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Menderes Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe İzmir/Gaziemir 

Adresi Akçay Cad. No: 258 Tel-Faks 0 232 251 32 85 – 0232 251 00 08 

Posta Kodu 35410 E-Mail menderesisl@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Yeni Yapı Konut San. ve Tic. Ltd. Şti.  

Adresi 
Konak Mah. Aydın Cad. No: 55/1 

Söke/Aydın 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9480441353  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Söke Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Söke/5819  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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. 

 4201/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/196971 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Hatay/Dörtyol 

Adresi 
Numuneevler Mah. Kazım 
Karabekir Cad. No: 5 

Tel-Faks 0326 7121048 – 0326 7122535 

Posta Kodu 31600 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Sinanoğulları Tar. Or. Ürn. Nak. Gıda 
Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Gazi Mah. 3882 Sk. No: 5 D: 1 
Eskiizmir-Karabağlar/İzmir 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

770 029 681 Kadifekale  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

1002951  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4202/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/189401 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Orman Genel Müdürlüğü 
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 
Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  
Adı Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Muğla/Yatağan 

Adresi 
Konak Mahallesi Atatürk Caddesi 
No: 4 Yatağan/Muğla 

Tel-Faks 0 252 572 34 85 

Posta Kodu 48500 E-Mail yataganisl@ogm.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Sinanoğulları Tar. Orman Ür. Nak. 
Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Gazi Mah. 3882 Sokak No: 5 D: 1 Eski 
İzmir/Karabağlar/İzmir 

 

T.C. Kimlik No.   
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Kadifekale V.D. 7700296981  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

1    112037  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

2011/189401 İ.K. No.lu ihale için 
Yüklenici Sinanoğulları Tar. Orman Ür. 
Nak. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin 
amortisman defterine kayıtlı iş makinesi 
olmadığı halde sahte fatura ile iş makinesi 
varmış gibi ihaleye girip haksız kazanç 
sağlaması (OGM.nün 10/04/14 tarih ve 
147 sayılı Olur’u gereği) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4203/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/34250 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Konya Orman Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Meram/Konya 

Adresi 
Aksinne Mah. Gazhane Sk. No: 31 

Meram/Konya 
Tel-Faks 0 332 353 69 02 – 0 332 352 32 84 

Posta Kodu 42200 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Ramazan Doğan  

Adresi 
Santral Mah. 5271 Sok. No: 32 

Kepez/Antalya 
 

T.C. Kimlik No. 14962763446  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No.  
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Burdur Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
507/GÖLHİSAR  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/209413 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TEMSAN-Türkiye 
Elektromekanik Sanayi Genel 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Yenimahalle/Ankara 

Adresi Çamlıca Mah. 145. Sk. No: 16 Tel-Faks 0 312 397 55 75 – 0 312 397 55 73 

Posta Kodu 06200 E-Mail temsan@temsan.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Form Teknik Söndürme Sistemleri 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi 

Şükrü Kılavuz 

Adresi 
Mebusevleri Mahallesi Önder 
Caddesi No: 16-3 Çankaya/Ankara 

Mebusevleri Mahallesi Önder 
Caddesi No: 16-3 Çankaya-Ankara 

T.C. Kimlik No.  20807281198 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Maltepe Vergi Dairesi 3880625822  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 273805  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4253/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6109 Bazı BM Seyahat Belgesi (Laissez Passer) Hamillerine, Ülkemize

Yapacakları Seyahatlerinde Toplam Kalış Süreleri Son 180 Gün İçinde 90
Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

2014/6337 Türkiye Sınırları İçerisinde At Yarışları Düzenleme, Yurt İçinde ve Yurt
Dışında Düzenlenen Yarışlar Üzerine Yurt İçinden ve Yurt Dışından
Müşterek Bahis Kabul Etme Hak ve Yetkisinin Türkiye Jokey
Kulübüne Devredilmesine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar

ATAMA KARARI
2014/6354 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç

Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına
İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
— Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
— Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Kanserde İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/27)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/29)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/31)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/33)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/34)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/35)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/36)
— Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Alım İlanlarının Devlet Personel

Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI
— 2013 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi

ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurulunun 30/4/2014 Tarihli ve 7898 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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