
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 144. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK

Karar Sayısı : 2014/6162

Ekli “İşkolları Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük”ün yürürlüğe

konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 13/1/2014 tarihli ve 628 sayılı yazısı

üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 26/3/2014 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

22 Mayıs 2014
PERŞEMBE

Sayı : 29007



İŞKOLLARI TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

HAKKINDA TÜZÜK

MADDE 1 – 10/11/1983 tarih ve 83/7376 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İşkolları Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürür-

lüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6136

Ekli “Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması;

Ekonomi Bakanlığının 6/3/2014 tarihli ve 16291 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567

sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283

sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci mad-

deleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca

17/3/2014 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                                       T. YILDIZ

                İçişleri Bakanı                          Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı V.

                                          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
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Karar Sayısı : 2014/6182
Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurul-

duğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkın-
daki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına
ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığının 19/3/2014 tarihli ve 4205186
sayılı yazısı üzerine, 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/3/2014 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

28/3/2014 TARİHLİ VE 2014/6182 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Dışiş-
leri Bakanlığına ait (2) ve (4) sayılı cetvellerde, ekli cetvelde yer alan ek ve iptaller yapılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Karar Sayısı : 2014/6220
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı bazı odaların idari ve mali denetiminin

yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği Kanununun ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014 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                                  A. Ç. KILIÇ                                         F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı V.           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

7/4/2014 TARİHLİ VE 2014/6220 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ekli listede yer alan
odalar üzerinde idari ve mali denetim, karşılarında gösterilen bakanlıklarca yapılır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Karar Sayısı : 2014/6242

Ordu İlinde tesis edilecek Piro Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıy-

la, ekli listede bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine adına

tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın

25/3/2014 tarihli ve 9262 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014 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                                  A. Ç. KILIÇ                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı V.           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
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Karar Sayısı : 2014/6243

Artvin İlinde tesis edilecek Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla

ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine adına

tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın

24/3/2014 tarihli ve 9004 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014 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                                  A. Ç. KILIÇ                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı V.           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
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Karar Sayısı : 2014/6250

Ekli “Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bünyesinde Düzenlenen Kurs, Seminer ve Benzeri

Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi

Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması;

Orman ve Su İşleri Bakanlığının 25/3/2014 tarihli ve 556 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       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                                   A.Ç. KILIÇ                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı V.           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
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           21 Mayıs 2014
       69471265-305-3899

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
            Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Mayıs 2014 tarihinde Almanya Federal
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar
Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 21 Mayıs 2014
     68244839-140.03-120-269

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ : 21/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3899 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Mayıs 2014 tarihinde Almanya Federal
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar
Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           21 Mayıs 2014
       69471265-305-3900

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
            Türkiye-Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu 1. Dönem Toplantısına katılmak üzere;
22 Mayıs 2014 tarihinde Gambiya’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun
dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 21 Mayıs 2014
     68244839-140.03-121-270

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ : 21/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3900 sayılı yazınız.
            Türkiye-Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu 1. Dönem Toplantısına katılmak üzere,
22 Mayıs 2014 tarihinde Gambiya’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun
dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in
vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARI

İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/463

1 –Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Remzi FINDIKLI’nın başka bir göreve atanmak

üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınması,

Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK’ın atanması, 657 sayılı Ka-

nunun 76 ncı maddesi ile 4652 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

21/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Efkan ALA

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2014/6097
Ekli “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönet-

melikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının
23/1/2014 tarihli ve 255 sayılı yazısı üzerine, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Kanunun 17 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                               A. BABACAN                                B. ATALAY                                        E. ALA

           Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı V.

                 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                                     H. YAZICI                                         T. YILDIZ

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

                    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
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Karar Sayısı : 2014/6293

Ekli “Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödev-

lerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakan-

lığının 18/3/2014 tarihli ve 814 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 14/4/2014 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                                   H. YAZICI                                      N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               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                                      L. ELVAN                                    Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                         Kalkınma Bakanı V.                 Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                           M. M. EKER                                                     L. ELVAN

                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

EMNİYET VE ASAYİŞ İŞLERİNDE İL, İLÇE VE BUCAKLARDAKİ JANDARMA

VE EMNİYET ÖDEVLERİNİN YAPILMASI VE YETKİLERİNİN KULLANILMASI

SURETİNİ VE ARALARINDAKİ MÜNASEBETLERİ GÖSTERİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 28/6/1961 tarihli ve 5/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin

Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönet-

meliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (7) numaralı alt bendine aşağıdaki

paragraf eklenmiştir.

“Bu işlemler dijital olarak da gerçekleştirilebilir. Bu durumda, sekretarya hizmetlerini

yürüten birim tarafından birleştirilen veriler dijital ortamda İl Jandarma Komutanlığı, Valilik,

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığına gönderilir.”

MADDE 2 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PLÂNLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Plânlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 6 - Bu madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce; belirli par-
sellere yönelik olarak; yıkım ruhsatı başvurusunda bulunulan veya binası yıkılan veya riskli
yapı tespiti yaptırılan veya Bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlarca yapı kimlik numarası alı-
narak riskli yapı tespit işlemlerine başlanılan veya inşaat sözleşmesi yapılan veya proje söz-
leşmesi yapılan veya inşaat yahut proje yapmak için noter tasdikli taahhütname veya vekâlet-
name alınan veya yeni inşaat yapmak üzere; ifraz, tevhit, yola terk işlemi için başvurulan veya
imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, aplikasyon krokisi almak üzere başvurulan veya zemin
ve temel etüt raporu hazırlanan parsellere ilişkin, madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih-
ten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı müracaatları, 1/1/2016 tarihine kadar sonuçlandırılmak
kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine veya ilgilisinin talebine göre Yönetmeliğin 14/9/2013
tarihli, 8/9/2013 tarihli ve 1/6/2013 tarihli değişiklik hükümlerine veya 1/6/2013 tarihinden
önce yürürlükte olan ilgili idarelerin mevzuatına göre neticelendirilir. Ancak bu madde hükmü
hiçbir şekilde yapının plânla belirlenen kat adedini ve emsalini artırmak amacıyla uygulanamaz
ve bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN
DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA

DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ  BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmet-

lerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarını düzenlemektir. 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sağlık meslek mensupları ve sağlık hizmetlerinde ça-

lışan diğer meslek mensuplarını kapsar.
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı

Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sa-
yılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 40 ıncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Sağlık meslek mensupları: Tabip, diş tabibi, eczacı, hemşire, ebe ve optisyen ile 1219

sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarını,
c) Sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları: Sağlık meslek mensubu ol-

madığı halde, sağlık hizmet sunumu çerçevesinde özgün görevi olan ve bu alanda çalışan diğer
meslek mensuplarını,

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler, İş ve Görev Tanımları ile Son Hükümler 

Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek

mensupları;
a) Görevlerini, almış oldukları eğitim ve kazanmış oldukları bilgi ve beceriler doğrul-

tusunda, verimlilik ve kalite gereklerine uygun, diğer çalışanlar ile birlikte ekip anlayışı içeri-
sinde, multidisipliner yaklaşımla ve sağlık hizmeti sunumunun devamlılığı esasına bağlı olarak
yapar.

b) Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulunun belirlediği sağlık mesleği etik ilkeleri,
kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ve etik ilkelerle ilgili diğer mevzuata uyar, hasta haklarını
gözetir, hastalarla ve yasal temsilcileriyle etik kurallara aykırı sözlü veya yazılı anlaşma ya-
pamaz. 

c) Yanıltıcı, talep artırıcı ve kendilerini övücü tanıtım yapamaz, kampanya düzenleye-
mez ve hiçbir şekilde reklam yapamaz. Sadece isim, unvan, dal ve adreslerini tanıtabilirler.

ç) Mesleğiyle ilgili eğitim, bilimsel etkinlik, danışmanlık, araştırma ve geliştirme faa-
liyetlerine katılır. Kurumda eğitim amacıyla bulunan öğrencilerin eğitimine destek verir. Sağ-
lığın teşviki ve geliştirilmesi faaliyetlerine katılır, destek verir. 

d) Görevlerini yürütürken kendilerinin ve diğer sağlık meslek mensuplarının mesleki
saygınlığını zedeleyecek davranışlardan kaçınır.

e) Toplumu ve bireyleri, sağlığı ile ilgili yanlış yönlendirebilecek ifade ve davranışlar-
dan kaçınır.

f) Topluma karşı etik sorumluluk anlayışına uygun olmayan davranış ile sözlü ve yazılı
ifadelerden kaçınır.

g) Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla; güvenli çalışma ortamının sağlan-
ması ve sürdürülebilirliği ile muhtemel risklerin giderilmesine yönelik uygulamaları yapar veya
yapılmasını sağlar. Mesleki risklere karşı kişisel korunma tedbirlerini alır veya alınmasını
sağlar.

ğ) Görevi ile ilgili kayıtları tutar.
h) Yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana kadar almış olduğu eğitim doğrultusunda

ilk yardım gereklerini yerine getirir.
ı) Mesleki uygulamalar sırasında edindiği kişisel verileri ve sağlık ile ilgili özel bilgileri,

ilgili mevzuat gereği rapor düzenleme ve hastanın ya da diğer kişilerin hayati tehlikesi söz ko-
nusu olduğu durumlar hariç, muhafaza eder ve üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli
tedbirleri alır.

İş ve görev tanımları
MADDE 6 – (1) Sağlık meslek mensuplarının unvanlara göre iş ve görev tanımları

Ek 1’de düzenlenmiştir.  
(2) Sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının unvanlara göre iş ve görev

tanımları Ek 2’de düzenlenmiştir.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Selahaddin Eyyubi Üniversitesinden:
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK

BÖLÜMÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selahaddin Eyyubi Üniversitesi İngilizce

Hazırlık Bölümünde yürütülecek eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selahaddin Eyyubi Üniversitesi İngilizce Hazırlık

Bölümünde yürütülecek eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölüm: Üniversitenin ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile hazırlık sınıfı dersleri

okutulan, Rektörlüğe bağlı İngilizce Hazırlık Bölümünü,
b) Bölüm başkanı: Bölümün faaliyetlerinden sorumlu, Rektör tarafından atanmış öğ-

retim üyesini,
c) Dönem puan ortalaması (DPO): Bölümde her bir dönem sonundaki yazı ve iletişim

derslerinin, dönem içerisinde yapılan kısa süreli sınavların, ara ve final sınavlarının ağırlık
yüzdelerine göre ortalamasını,

ç) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlü-
ğünü,

d) Rektör: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Senatosunu,
f) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Lan-

guage sınavını,
g) Üniversite: Selahaddin Eyyubi Üniversitesini,
ğ) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa dil seviyeleri-kişisel değerlendirme

modüllerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Hazırlık eğitim ve öğretiminin amacı
MADDE 5 – (1) Hazırlık eğitim ve öğretiminin amacı; Üniversitenin yabancı dil ha-

zırlık sınıflarında öğrencilere, kayıtlı oldukları eğitim ve öğretim programlarının öngördüğü
yabancı dillerde, öncelikle kendi konularında okuduklarını ve duyduklarını anlama, metinleri
Türkçeye çevirebilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilme, akademik, kültürel ve
sosyal hayatta gerekli olan dil iletişimini sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır.
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Yeterlik sınavı
MADDE 6 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizce seviyelerinin tespiti

için yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavı iki aşamadan oluşur. Birinci aşamada 100 tam puan
üzerinden 80 alan öğrenciler ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanırlar. 100 tam puan üze-
rinden 80’in altında puan alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve İngilizce hazırlık programında
seviyelerine uygun kurlara yerleştirilirler. Başarılı olmak ve kayıt olunan programda eğitime
başlamak için her iki aşamadaki sınavda da 100 tam puan üzerinden en az 80 almak gerekir.

(2) Bölümün önerisi üzerine, Senato kararı ile yeterlik sınavı için uluslararası kabul gö-
ren sınavlardan biri yaptırılabilir.

Muafiyet
MADDE 7 – (1) Muafiyete ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve öğrencilere

duyurulur. TOEFL (IBT) sınavından 85 veya diğer ulusal ve uluslararası sınavlardan eşdeğeri
veya daha yukarı not aldığını belgeleyen öğrenciler ile başka bir üniversitenin hazırlık progra-
mını başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler veya İngilizcenin anadil olduğu bir ülkede
orta öğrenimlerini o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayan öğ-
renciler yeterlilik sınavından muaf tutularak, kayıt oldukları programlarda eğitim-öğretime
başlarlar. Söz konusu sınavların geçerliliği iki yıldır.

(2) Muafiyet için eşdeğer kabul edilecek belgelerin, yeterlik sınav tarihinden en geç bir
hafta önce Bölüm Başkanlığına teslim edilmesi ve eşdeğerliğinin Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından kabul edilmesi gerekir.

Eğitim ve öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Bölüm programının normal süresi bir akademik yıldır. Bir akademik

ders yılı ise güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bölümde yabancı dil öğretimi müf-
redatı Üniversitenin akademik program ihtiyaçları esas alınarak A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 mo-
düllerine göre düzenlenir. Bir üst modüle devam edebilmek için önceki modüllerin başarılmış
olması veya başarılmış sayılması gerekir. Hazırlık sınıfında başarılı olabilmek için her öğren-
cinin en az B2 modülünü bitirmesi gerekir. Başarısız olan öğrencilerden;

a) Meslek Yüksekokulu öğrencileri İngilizce hazırlık bölümünde, ikinci yarıyıl sonunda
veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı
dil sınavında başarılı olamasalar bile, kayıt oldukları ön lisans programlarına devam ederler.
Ancak bu öğrenciler kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe
olarak verilen dersleri alırlar. Bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilmeleri için bu öğ-
rencilerin hazırlık programını tamamlamaları şarttır. Hazırlık programını tamamlamamış olan
öğrenciler eksik kurlarını açılacak yaz okullarında tamamlarlar. Yaz okulu ücrete tabidir.

b) Lisans öğrencilerinin, fakülte derslerini alabilmeleri için hazırlık programını başarı
ile tamamlamış olmaları gerekir.

(2) Bölümde öğretim süresi B2 modülünün başarıyla bitirildiği yarıyıl sonuna kadar
devam eder. Haftalık ders saat yükü 20’den ve bir yarıyılda 260 saatten az olmamak üzere Bö-
lüm Başkanlığı tarafından belirlenir. Her modülün sonunda yapılan modül bitirme sınavına gi-
rebilmek için derslerin %90’ına devam edilmesi zorunludur. Hastalık durumunda alınan sağlık
raporları ile derse devam etmeyen öğrenciler de devamsız sayılır.

(3) Hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrencilere istemeleri halinde sertifika
verilir. Gerekli görüldüğü takdirde cumartesi günleri de ders yapılır.

Sınavlar
MADDE 9 – (1) Sınav tarihleri, cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere Bö-

lümün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
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(2) Mazeret sınavı, sadece ara sınav ve final sınavı yerine yapılır. Mazeret sınavlarına
girebilmek için; öğrenciler tarafından bildirilen mazeretlerin Üniversite Yönetim Kurulunca
kabul edilmesi gerekir. Ara sınavın ve final sınavının mazeret sınav tarihi, ilgili birimce belir-
lenir. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Kısa süreli sınavlar ve ye-
terlik sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(3) Öğrencinin; girdiği bir sınav için gerekli şartları taşımadığı sonradan tespit edilirse,
almış olduğu not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

Başarı puanı ve değerlendirme
MADDE 10 – (1) Haftalık ve aylık sınavlar, derse katılım notu, öğrenci ödev dosyası

notunun genel ortalaması ile her öğrenci için bir modül not ortalaması hesaplanır. Bu not orta-
laması modül başarı notunun % 60’ını teşkil eder. Modül sonunda yapılan modül bitirme sınavı
başarı notunun % 40’ını oluşturur. Modül genel başarı notu 100 üzerinden 70’tir. Her öğrenci
modül genel başarı notunu 70’e tamamlamak kaydıyla modül bitirme sınavından en az 60 al-
mak zorundadır. Başarısız olan öğrenciler aynı modülü tekrar eder. B2 modülü güz, bahar ve
yaz dönemlerinde bitirilebilir.

(2) İngilizce programlara kayıtlı öğrencilerin iki sene içerisinde B2 modülünü başarı
ile bitirememesi halinde kaydı silinir. Ancak bir öğrenci iki yarıyıl yabancı dil hazırlık sınıfına
devam etmesine rağmen B2 modülünü başarı ile bitirememesi halinde talebi üzerine, Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından başka bir üniversitede ya da Üniversitede öğretim
dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın prog-
ramlardan birine yerleştirilmek üzere müracaat edebilir.

(3) Dönem başarı puanı, öğretim elemanlarınca Bölüm Başkanlığına teslim edildikten
sonra Üniversitenin web sayfasında yayınlanır. Puanlar aynı zamanda, Bölüm öğrencilerinin
DPO puanlarının hesaplanması için öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Bir dönemde yetersiz
puan alan öğrencilerin, bulundukları kuru tekrar etmeleri gerekir.

Hazırlık bölümünde yükselme
MADDE 11 – (1) İngilizce hazırlık öğrencileri bir sonraki kura doğrudan geçemezler.

Her kurun sonunda öğrencilerin sınavlarından aldıkları notlar hesaplanır. Her kurun puanlama
sistemi ile ilgili devam, derse katılım, ev ödevleri, sınıf içi ödevler, testler, ara sınavlar ve final
sınavları, öğretmen kanaati gibi kriterler, kur başladığında öğretim elemanları tarafından öğ-
rencilere bildirilir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 12 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü

içerisinde Bölüm Başkanlığına yazılı olarak başvurarak, maddi hata nedeniyle sınav sonucuna
itiraz edebilirler. Başvuru üzerine, Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan incelemede maddi hata
tespit edilirse Üniversite Yönetim Kurulunca gereken düzeltme yapılır.

Not kaydı
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin notları, Bölüm tarafından kayıtlara geçirilir.
Yabancı dil sertifikası
MADDE 14 – (1) Yeterlik sınavlarında veya hazırlık sınıfında başarılı sayılan öğren-

cilere seviyelerine göre yabancı dil sertifikası verilir.
Mazeretler
MADDE 15 – (1) Mazeretlere ilişkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından

belirlenir. Mazeret bildiren öğrencilerin durumu, Bölümün önerisi üzerine Üniversite Yönetim
Kurulunca karara bağlanır.
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İzin ve izin süreleri
MADDE 16 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; yurt dışında eğitim, ailevi, kişisel

ve sağlık gibi nedenlerle Senatonun belirlediği esaslar doğrultusunda dönem izni alarak kayıt
dondurabilir. Bu öğrenciler izinli oldukları yıla ait eğitim ve öğretim ücretinin yarısını öderler.
Dönem izni alan öğrenci eğitim-öğretime başladığında, yeterlik sınavına alınır ve sınavdan al-
dığı puana göre belirlenecek olan kurda eğitim-öğretime devam eder.

Disiplin işlemleri
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarih ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde derslere
devam edemez ve sınavlara giremez. Bu öğrencilerin öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekir.

Öğrenim ücreti
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin her dönemin başında, belirlenen miktarda ve zamanda

öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içerisinde ödemeyen
öğrencilerin kayıt işlemleri yapılmaz.

Üniversiteden ayrılma ve kayıt sildirme
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurarak,

kendi istekleri ile Üniversiteden ayrılma talebinde bulunabilir.
(2) Kendi istekleri veya ilişik kesilmesi gibi sebeplerle Üniversiteden ayrılan öğrenci-

lerin, belgelerini alabilmeleri için; kayıt sildirme işlemini tamamlamaları, dosyasına borçlarının
olmaması, kendisine eğitim ve öğretim süresi zarfında kullanılmak üzere Üniversite tarafından
sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması, ayrılma sebebini ve ayrılma tarihini
belgeleyerek kayıtlara geçirme işlemini yaptırmaları gerekir. Kaydını sildiren öğrenci, kaydın
silindiği dönem de dahil olmak üzere eğitim ve öğretim ücretinin tamamını öder.

(3) Üniversiteden ayrılan öğrencinin lise diplomasının arkasına, Üniversiteden ayrılış
tarihi ve sebebi yazılır ve diplomanın bir kopyası öğrencinin dosyasına konulduktan sonra dip-
loma aslı öğrenciye iade edilir.

Yaz öğretimi
MADDE 20 – (1) Hazırlık sınıfında herhangi bir akademik kurda başarısız olan öğ-

renciler için, 5-7 hafta süre ile yaz aylarında hazırlık bölümü eğitimi yapılabilir. Bir öğrenci
yaz okulunda sadece bir kur ders alabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve

27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                22 Mayıs 2014 – Sayı : 29007



Selahaddin Eyyubi Üniversitesinden:
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM,

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selahaddin Eyyubi Üniversitesinde lisans

ve önlisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin eğitim-öğretimi, sı-
navları ve öğrenci işleri ile ilgili hususlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selahaddin Eyyubi Üniversitesine bağlı birimlere

ilişkin öğrenci kabulü, lisans ve önlisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınav-
ların değerlendirilmesi, diploma ve unvanlarla, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: Üniversitedeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına bağlı bölüm

ve programları,
c) GNO: Genel not ortalamasını,
ç) Mütevelli Heyet: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Selahaddin Eyyubi Üniversitesini,
g) Üniversite Yönetim Kurulu: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ğ) Yönetim Kurulu: Üniversitenin fakültelerinde fakülte yönetim kurulunu ve meslek

yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
h) Ek sınav: Öğretim programındaki derslerden U ve NA notu bulunmayan staj hariç,

en fazla iki dersi FF veya FD olan veya başarısız dersi bulunmayıp GNO’ları 2.00’ın altında
kalan öğrencilerden, en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek
olanlara verilen ek sınavı,

ı) Mazeret sınavı: Ara ve yarıyıl sonu sınavlarına ilgili yönetim kurulunca kabul edilen
haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavları,

i) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki
derslerin kredi toplamını,

j) Öğretim programı: Bölümlerin görüşleri alınmak sureti ile fakülte/yüksekokul kuru-
lunca kararlaştırılan ve Senatoca kabul edilen öğretim programını,

k) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir
veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

l) Seçmeli ders: Öğrencinin, öğretim programında belirtilen dersler arasından seçerek
alabileceği dersleri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul, Geçişler, Değişim Programları, İzin, Ayrılma

ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversitenin birimlerine ait öğrenci kontenjanları, dikey geçiş kon-

tenjanlarını da kapsamak üzere her eğitim-öğretim yılında Yönetim Kurullarının teklifi, Sena-
tonun önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Yatay geçiş kontenjanları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre belirlenir.

Öğrenim ücreti
MADDE 6 – (1) Lisans ve önlisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli He-

yetçe belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.
(2) Öğrenim ücreti, yaz okulu ücretini kapsamaz. Burslu öğrenciler de dâhil olmak

üzere yaz okuluna devam edecek olan tüm öğrencilerden, Senato tarafından belirlenen miktarda
yaz okulu ücreti alınır.

Burslar
MADDE 7 – (1) Üniversitenin çeşitli bölüm ve programlarına Ölçme, Seçme ve Yer-

leştirme Merkezi tarafından yerleştirilen burslu öğrenciler dışında; Mütevelli Heyet tarafından
belirlenen esaslara göre burs verilebilir.

Öğrenci işleri
MADDE 8 – (1) Öğrencilerin yatay geçişlerine, öğretim ve sınavlara ait işlemlerine,

izinlerine ve birimlerden ilişiğinin kesilmesine, Yönetim Kurulunca karar verilir. Öğrenci bu
kararlara karşı, on beş gün içinde Üniversite Yönetim Kuruluna itiraz edebilir.

(2) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mev-
zuat hükümlerine göre yürütülür.

Giriş esasları ve kesin kayıt
MADDE 9 – (1) Üniversitenin yüksekokul ve fakültelerine Ölçme, Seçme ve Yerleş-

tirme Merkezi sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır. Adayların açıköğretim ve lisansüstü öğ-
retim programları hariç, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmamaları gerekir.

(2) Üniversiteye kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayılı
Kanun hükümlerine göre Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir. Üniversitenin
fakültelerine/yüksekokullarına/meslek yüksekokullarına süresi içinde kesin kaydını yaptıran
ve kayıt işlemleri tamamlanan aday öğrenci, Üniversite öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından
yararlanır.

(3) Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, bu maddede belirtilen esaslara uymak
şartı ile belirledikleri vekilleri aracılığı ile yaptırabilir.

(4) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin belge ve bilgilerinin doğru olmadığının anlaşılması
halinde, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan, Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrenci Üniver-
siteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında kanuni
işlem başlatılır.

İngilizce yeterlik sınavı
MADDE 10 – (1) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, Selahaddin Eyyubi Üni-

versitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre, Üni-
versite tarafından düzenlenen ve ilan edilen İngilizce yeterlik ve seviye belirleme sınavına alı-
nırlar.

(2) İngilizce hazırlık ile ilgili esaslar ve hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi, 22/5/2014 tarihli
ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi İngilizce Hazırlık
Bölümü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
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Danışmanlık
MADDE 11 – (1) Her öğrenci için ilgili bölümce danışman olarak bir öğretim elemanı

atanır. Danışman, atandığı süre içinde öğrenciye danışmanlık yapar. Yarıyıl kayıtlarının yapıl-
ması veya yenilenmesinden öğrenci sorumludur. Seçilen dersler danışman tarafından onayla-
nır.

Kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Üniversite öğrencilerinin devam ettikleri birimde her yarıyıl yönetim

kurullarınca tespit edilen esaslara göre kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Kayıt yenileme işlemi,
akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. Ancak mazereti Yönetim Kurulu tara-
fından kabul edilen öğrenciye ek süre tanınabilir.

(2) Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin yarıyıl kayıtları yenilenmez. Kayıtları ye-
nilenmeyen öğrenciler öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez. Kaydı yenilenmeyen
yarıyıl, öğrenim süresinden sayılır. Üst üste iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. Öğrencilerin zamanında ödemedikleri eğitim ücretlerini, kanuni ge-
cikme faizi ile birlikte ödemeleri gerekir.

Kimlik kartı
MADDE 13 – (1) Kesin kayıtlarını yaptıran veya kayıtlarını yenileyen öğrencilere Üni-

versitenin öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.
Yatay ve dikey geçişler
MADDE 14 – (1) Üniversitenin birimlerine yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine
göre yürütülür. Yatay geçişler Yönetim Kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, in-
tibak işlemleri; Yönetim Kurulu tarafından, öğrencinin geldiği üniversitedeki notlarının bu Yö-
netmelikteki esaslar çerçevesinde dönüştürülmesi suretiyle yapılır. Üniversitenin yüksekokul
ve fakültelerine intibakları yapılan öğrencilere en az iki yarıyıl öğrenim görmeleri kaydıyla
diploma verilir.

(2) Dikey geçişler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğ-
renimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kurum içi yatay geçiş
MADDE 15 – (1) Bulundukları programda, hazırlık sınıfı dışında en az iki yarıyıl öğ-

renim görmüş olan öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Üniversite içinde başka bir programa
yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

(2) Üniversite içinde; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bölümler arasındaki
yatay geçişler, Yönetim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düze-
yindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarına gönderilen öğrenciler
MADDE 16 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurum-

ları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından
dört yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönde-
rilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süre-
sinden sayılır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe öğrenci, öğrenim ücretini Üniversiteye öder.

(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili yönetim
kurulları tarafından karara bağlanır.
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(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu
derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili kurul tarafından, diğer yükseköğretim kurumundan aldığı
notların bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesindeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler
MADDE 17 – (1) Özel öğrenciler; bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendi-

lerine, hazırlık sınıfında bir akademik yıla, bölüm ve programlarda her yarıyıl en fazla iki derse,
dışarıdan katılma izni verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilerin başvuruları, alabilecekleri dersler
ve ders saati toplamı, ilgili bölüm başkanlığının görüşü alınarak, Yönetim Kurulunca karara
bağlanır. Özel öğrencilere diploma, unvan ve kredi verilmez. Talepleri halinde devam durum-
larını gösteren bir belge verilebilir.

(2) Misafir öğrenciler; yabancı ülkelerde lisans düzeyinde eğitim-öğretimlerine devam
eden ve değişim programları kapsamında Üniversitede ilk iki yarıyıl hariç, en fazla iki yarıyıl
ders alan öğrencilerdir. Misafir öğrencilerin başvuruları, öğrenimlerine devam etmekte olduk-
ları yükseköğretim kurumunun düzeyi ve öğrencinin bu kurumdaki başarı durumu gözetilerek,
ilgili bölüm başkanının görüşü alınmak suretiyle, Rektörlükçe belirlenen kontenjan ve koşullar
dahilinde, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yönetim Kurulu, misafir öğrencinin ka-
bulünden sonra, dersleri ve ders saati toplamını da tespit eder. Misafir öğrenciler, ilgili yarıyılın
normal ders yükü kadar ders alabilir ve bu öğrencilere aldıkları derslerden kredi verilir. Misafir
öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Talepleri halinde aldıkları dersleri ve kazandıkları kre-
dileri gösteren bir belge verilir.

(3) Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler, katıldıkları dersler esas alınarak Mütevelli
Heyet tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim ücreti öderler.

(4) Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler hakkında diğer esaslar Mütevelli Heyet tara-
fından belirlenir.

İzin
MADDE 18 – (1) Öğrenciye, haklı ve geçerli nedenlerle, eğitim-öğretim yarıyılının

başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde, Yönetim Kurulu
kararıyla, bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir. Öğrencinin
talep ettiği her yarıyıla ait öğrenim ücretinin 1/3’ünü ödemesi gerekir.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkumiyet ve askerlik te-
cilinin kaldırılması gibi öğrenci tarafından mazeret olarak beyan edilen, Yönetim Kurulunca
uygun görülen nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere
ödedikleri öğretim ücreti iade edilmez.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğren-
cinin, mazeretin meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Üniversitenin Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve mazeretini gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz
konusu nedenlerin devamı halinde Yönetim Kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu
sınavlarına giremez.

(5) İzinli sayılan süreler, Yönetim Kurulu kararında belirtilmesi şartıyla öğrenim süre-
sinden sayılmaz.

Üniversiteden ayrılma
MADDE 19 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencilerin, Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına yazılı olarak başvurmaları gerekir. Bu öğrencilerin ilgili birimlerden alacakları
ilişik kesme belgelerini ibraz etmek şartıyla kayıtları silinir. Başvuru üzerine kaydı silinen öğ-
renciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları
ve diğer belgeleri verilir. Ancak, öğrencinin içinde bulunduğu yarıyıl ücretinin tamamını öde-
mesi gerekir.
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Diploma
MADDE 20 – (1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin rakamsal başarı notlarının, o

derslerin kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri topla-
mına bölünmesiyle belirlenen nota yarıyıl not ortalaması denir. Bölme işlemi, virgülden sonra
iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan
nota GNO denir. Ancak, genel not ortalamasının hesabına sadece öğretim programında bulunan
dersler katılır.

(3) Bir öğrencinin okuduğu bölümden diploma alabilmesi için o bölümün öğretim prog-
ramında gösterilen derslerden başarılı olması, GNO’su 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, ilgili
Yönetim Kurulu kararı ve ilgili birimlerden aldığı ilişik kesme belgesini ibraz etmesi gerekir.
Diplomalarda Üniversitenin, fakültenin/yüksekokulun/meslek yüksekokulunun ve varsa bölü-
mün adı belirtilir.

Diplomalar 
MADDE 21 – (1) Üniversitenin fakültelerinde ve meslek yüksekokulunda bu Yönet-

melik hükümlerine göre öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara fakülte, bölüm ve gerekiyorsa
program adı belirtilmek suretiyle; lisans öğretimi yapılan bölümlerde lisans, meslek yüksekokulunda
meslek yüksekokulu önlisans diploması verilir.

(2) Diplomalara mezuniyet tarihi ile diploma numarası yazılır. Mezuniyet tarihi, me-
zuniyet kararının alındığı ilgili Yönetim Kurulunun toplantı tarihidir.

(3) Lisans öğrenimini tamamlamayanlar veya tamamlayamayanlar 18/3/1989 tarihli ve
20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğretimlerini Tamamlamayan veya Tamam-
layamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hak-
kında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Ek sınav
MADDE 22 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kay-

dıyla öğrencilere aşağıda esasları belirtilen ek sınav hakkı verilir:
a) Staj hariç, öğretim programındaki derslerden NA notu bulunmayan, en fazla iki dersi

FF veya FD olan veya başarısız dersi bulunmadığı halde GNO’ları 2.00’ın altında kalan öğ-
rencilerden, en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olanlara
ek sınav hakkı verilir.

b) Ek sınavlar, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonundan bir sonraki dönemin baş-
langıcına kadar sadece FF, FD, DD, DC notu alınmış derslerden verilir.

c) Bir öğrenci mezuniyet koşulunu sağlamak için öğrenimi boyunca bir defa ek sınav
hakkı kullanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 23 – (1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yıl için

akademik takvim Senato tarafından belirlenir ve gerekli görülen hallerde cumartesi ve pazar
günleri de sınav yapılabilir.

Öğretim süresi ve dili
MADDE 24 – (1) Lisans ve önlisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere, öğrenim-

lerini tamamlamaları için verilen azami süreler; iki yıllık programlar için dört, dört yıllık prog-
ramlar için yedi, beş yıllık programlar için sekiz ve altı yıllık programlar için dokuz akademik
yıldır. Bu sürelere yabancı dil hazırlık programında geçen süreler dâhil değildir.

(2) Üniversitede öğretim dili, aksi kararlaştırılmadıkça, yabancı dilde eğitim verilen
programlarda İngilizce, diğer programlarda Türkçe’dir. Belirli programlarda ise bir kısım ders-
ler Türkçe veya İngilizce verilebilir.
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Öğretim programları
MADDE 25 – (1) Lisans ve önlisans programlarında yıllara ve yarıyıllara göre yer ala-

cak ders ve uygulamalar ve bunlara ilişkin kredi değerleri ile saat sayıları; zorunlu, seçmeli ya
da ön koşullu olup olmadıkları bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca belirlenir ve
Senato onayı ile uygulamaya konulur.

(2) Öğretim, öğretim programına uygun olarak ve programdaki sıra takip edilerek yü-
rütülür. Yabancı dil yeterliği sağlayan öğrenciler, öğrenimlerine takip eden dönemde başlar.

Zorunlu, seçmeli ve ön şart dersleri
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları program kapsamında verilen zorunlu

dersleri almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği
derslerden oluşur. Ön şartı bulunan bir dersin alınabilmesi için, ön şart dersinin başarılmış ol-
ması gerekir. Ön şart dersleri ve koşulları, ilgili birimler tarafından belirlenir.

Derse yazılma ve bırakma
MADDE 27 – (1) İlgili dönemde derslerin başladığı haftayı takip eden iki hafta içinde

öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir. Derse yazılma/bırakma olarak ad-
landırılan bu süreçte öğrencilerin, ders değişikliklerini danışmanlarının onayını alarak bizzat
yapmaları gerekir. Belirlenmiş süre dışında yapılmak istenen değişiklikler, yaz dönemi hariç,
öğrencinin mazeretinin ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde gerçekleştirilebilir.

Ders yükü
MADDE 28 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin

AKTS toplamı değeridir. Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait olan ders yüküne normal ders
yükü, kayıt olduğu derslerin tümüne ise yarıyıl ders yükü denir. Sınamalı statüde bulunan öğ-
renciler hariç; yarıyıl ders yükü, 30 AKTS olan normal ders yükünün bir buçuk katını geçme-
mek koşuluyla danışmanın onayıyla belirlenir. Sınamalı statüdeki öğrencilerin ders yükü hak-
kında, bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hükümler uygulanır.
Ders yükü hesabında, derslerin AKTS değeri esas alınır.

(2) Öğrencilerin, öncelikli olarak daha önce başarısız oldukları ve henüz almamış ol-
dukları zorunlu derslere kaydolmaları gerekir. Daha önce başarısız oldukları ancak öğretim yılı
içerisinde açılmayan dersler içinse, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen diğer dersler alınır.

(3) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir.
Bu dersin yerine farklı bir seçmeli ders alınabilir.

(4) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olmak, önşart derslerini başaramamış
olmak, yarıyıl izni kullanmış olmak veya üniversitelerarası değişim programlarına katılma gibi
nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararı ile
üst iki yarıyıldan ders verilebilir. Ancak bu öğrencilerin yarıyıl ders yükü bulunduğu yarıyıldaki
normal ders yükünü geçemez.

(5) Üçüncü yarıyıl başından itibaren, alt yarıyıllardaki tüm derslerini başarı ile tamam-
lamış olan ve GNO’ları 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler, üst yarıyıllara ait derslerden bir ta-
nesini, GNO’ları 3.50 ve daha üzeri olan öğrenciler ise üst yarıyıllara ait derslerden iki tanesini
danışmanın uygun görmesi şartıyla alabilirler. Sınamalı statüde bulunan öğrenciler hariç; nor-
mal ders yükünü tamamlayamayan öğrenciler danışmanın uygun görmesi şartıyla 30 AKTS’ye
kadar üst yarıyıllara ait derslerden alabilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 29 – (1) Her öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyıla ait olan ders, uygulama, labora-

tuar, proje, seminer, atölye, bitirme çalışması ve uygun görülen benzer çalışmalara katılmak
zorundadır. Öğrencinin, teorik derslerin en az %70’ine, uygulama ve laboratuar gibi derslerin
ise en az %80’ine katılması gerekir. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tara-
fından izlenir. Daha önce devam koşulu sağlanmış olan teorik derslerde tekrar devam zorun-
luluğu aranmaz.
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Ders muafiyeti
MADDE 30 – (1) Öğrenci; kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sı-

rasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek şartıyla akademik takvimde gös-
terilen süre içerisinde bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili yönetim kurulu öğrencinin
bu talebini inceleyerek öğrenciyi yeterli gördüğü derslerden muaf tutabilir.

(2) Ders muafiyeti olan öğrencinin; hangi yarıyıldan başlayacağına ve azami öğretim
süresinden kaç yarıyıl düşüleceğine, muaf tutulduğu dersler ile bunların kredi toplamı göz önü-
ne alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.

Çift anadal ve yan dal programı
MADDE 31 – (1) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre başka bir bö-

lümün açmış olduğu ikinci bir programa ait çift anadal ve yan dal programı derslerini takip
edebilir. Öğrencilere, bu programa ait dersleri başardığında çift anadal programı için diploma,
yan dal programı için sertifika verilir. Çift anadal ve yan dal programları hakkında Yükseköğ-
retim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yaz dönemi öğretimi
MADDE 32 – (1) Yaz dönemi öğretimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Notlar, Sınavlar ve Başarı Durumu

Notlar
MADDE 33 – (1) Notlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrencilere aldıkları her ders için, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki

harf notlarından biri başarı notu olarak, dönem sonu ders notu verilir:
Harf notu Dört üzerinden katsayısı 100 üzerinden eşdeğer puan

AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 80-84
CB 2.50 75-79
CC 2.00 70-74
DC 1.50 65-69
DD 1.00 60-64
FD 0.50 50-59
FF 0.00 0-49

b) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
1) I notu; dönem içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle

ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğ-
renci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren on beş gün
içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde I notu kendiliğinden FF
haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, ilgili bölüm başkanlığının önerisi
ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla I notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına
kadar uzatılabilir.

2) S notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere
verilir.

3) T notu; Üniversiteye, yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurum-
larından yatay geçiş yapan, daha önce eğitim gördüğü kurumdaki dersleri saydırmak isteyen,
lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanan veya öğrenci değişim programlarına katılan öğ-
rencilere, daha önce başarmış oldukları ve eşdeğerliği ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine
ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilir.

4) U notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan öğrenci-
lere verilir.
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5) P notu; kredisiz dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğren-
cilere verilir.

6) EX notu; Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı
sonucunda başarılı olan öğrencilere verilir. EX notu ortalamaya katılmaz.

7) NI notu; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programları dışından aldığı dersleri ta-
nımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte transkrip-
tinde gösterilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma iş-
lemlerinde kullanılmaz. NI notu alınan dersler tekrarlanmaz.

8) NA notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine ge-
tiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. NA notu, not ortalaması hesabında FF notu
işlemi görür.

Başarı durumu
MADDE 34 – (1) Bir dersten S, EX, DD ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten ba-

şarılı sayılır. Herhangi bir dersten FD, FF, U, NA notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup,
bu dersi tekrarlaması gerekir. Ancak, FD notu alınan ders ile ön şartı yerine getirilmiş olur.

(2) GNO’su 4.00 üzerinden 2.00 ve daha yukarı olan ve öğretim programı dahilinde
başarısız dersi bulunmayan öğrenci, başarılı sayılır. Öğrencinin lisans veya önlisans öğrenimini
başarıyla tamamlaması için programda bulunan derslerin tümünden başarılı olması gerekir.

(3) GNO’su 4.00 üzerinden 1.80’in altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Li-
sans programlarında dördüncü yarıyıl sonundan itibaren sınamalı statüde olan bir öğrenci, sı-
namalı statüden çıkana kadar daha sonraki yarıyıllara ait ders alamaz. Sınamalı statüden çıkmak
için öncelikle CC’nin altında not aldığı bazı dersleri tekrar eder. Sınamalı durumunda olan bir
öğrencinin yarıyıl ders yükü normal ders yükünü geçemez.

(4) Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın bütün derslerini başarmış olup yarıyıl not ortalaması
4.00 üzerinden 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur listesinde, 3.50–4.00 arasında olan öğ-
renciler ise yüksek onur listesinde yer alır.

Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 35 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, danışmanının önerisi doğ-

rultusunda daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. GNO hesaplanırken bu dersler için öğren-
cinin aldığı en son not geçerlidir.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 36 – (1) EX ve T notu hariç, bir dersin başarı notu; o derse ait ara sınav, arazi

çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar, staj ve benzeri yarıyıl
içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan notlar ile o dersin başarı
değerlendirme sistemine göre belirlenir. Açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi, her
yarıyılın başlangıcından itibaren bir hafta içinde ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi
formu ile ilan edilir.

(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içe-
risinde ilgili idari birime teslim edilir ve sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
ilan edilir.

Sınavlar
MADDE 37 – (1) Sınavlar; muafiyet, ara sınav, yarıyıl sonu, bütünleme, mazeret ve

mezuniyet için ek sınavdan oluşur.
(2) Muafiyet sınavı, Selahaddin Eyyubi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim,

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esasları çerçevesinde ve Senatoca belirlenen derslerden ilgili
bölüm tarafından yapılan ve başarılı olanların dersi almalarını gerektirmeyen sınavlardır.

(3) Ara sınavlar, bir yarıyılda açılmış bulunan derslerin dönem sonu başarı notunun be-
lirlenmesine etki etmesi amacıyla dönem arasında yapılan sınavlardır. Senato tarafından her
yarıyılda bir sınav haftası belirlenir.

(4) Yarıyıl sonu sınavları, bir yarıyılda açılmış bulunan derslerin dönem sonu başarı
notunun belirlenmesine etki etmesi amacıyla dönem yarıyıl sonunda yapılan sınavlardır. Bu
sınava girmeyen öğrencinin mazereti kabul edilmez ve o dersten kalmış sayılır.
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(5) Bütünleme sınavı, yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da sınava girmeyen
ya da girdiği halde başarılı olamayan öğrenciler için açılan bir sınavdır. Not ortalaması ne
olursa olsun yarıyıl sonu notu FF, FD veya U olanlar ile GNO’ları 2.00’ın altında kalan öğren-
cilerden yarıyıl sonu notu DD ve DC olanlara bütünleme sınavına girme hakkı verilir. Bu sınava
girmeyen öğrencinin mazereti kabul edilmez.

(6) Mazeret sınavı, mazeretleri sebebiyle ara sınava giremeyen öğrenciler için açılan
sınavdır. Mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek
kaydıyla sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/mü-
dürlüğe müracaat ederler. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere aka-
demik takvimde gösterilen hafta içerisinde mazeret sınavı yapılır.

Sınav dönemi
MADDE 38 – (1) Her yarıyıl derslerinin bitiminde yer alan sınav dönemi içinde, ilgili

yönetim kurulunca kabul edilen nedenlerle sınav yapılamayan günler kadar, o dönem için süre
uzatımı yapılır.

(2) Laboratuvar, uygulama ve arazide yapılması gereken derslerle, sınava girme hakkı
bu çalışmaların sonucuna bağlı olan derslerin sınavları, sınav dönemi dışında, bu çalışmaların
bitiminde de yapılabilir.

Sınav programları ve yeri
MADDE 39 – (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav programları, ilgili yönetim kurulu

tarafından kararlaştırılır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar,
programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır.

Sınav şekli
MADDE 40 – (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersi veren öğretim elemanı,

ders bilgi formunda belirtilmek koşuluyla sınavın sözlü, proje veya ödev olarak yapılmasına
da karar verebilir.

(2) Sınavlar, ilgili dersi vermekle görevli öğretim elemanlarınca düzenlenir ve yönetilir.
Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin ya-
pacağına ilgili öğretim elemanının önerisi üzerine bölüm başkanlığınca karar verilir.

Sınavlarda kopya veya kopyaya teşebbüs
MADDE 41 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya çek-

tiren veya kopya çekilmesine yardım eden öğrenciler, sınav salonundan çıkarılır ve durum tu-
tanakla tespit edilerek ilgili fakülteye/yüksekokula bildirilir. Söz konusu öğrenciler ile sınav
kâğıtları değerlendirilirken kopya çektikleri tespit edilen ve durumu dersin öğretim elemanı
tarafından ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bildirilen öğrenciler hakkında
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin soruş-
turması açılır ve ilgili öğrencilere o sınav için sıfır notu verilir.

Sınav notlarına itiraz
MADDE 42 – (1) Öğrenci bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı sonucuna, başarı

notunun ilan edilmesinden itibaren beş gün içerisinde, dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe
itirazda bulunabilir. Bu itiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir
ve ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Selahaddin Eyyubi Üniversitesinden:
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selahaddin Eyyubi Üniversitesi tarafından

yapılacak mal ve hizmet alımı, kiralama ve inşaat işlerinde uygulanacak usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Selahaddin Eyyubi Üniversitesi tarafından yerine ge-

tirilecek alım, satım, hizmet, yapım, kira, taşıma ve benzeri mal ve hizmet satın almaya ilişkin
hükümleri kapsar.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Rektör: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörünü,
c) Mütevelli Heyeti: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Genel Sekreter: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Genel Sekreterini,
d) Müdür ve müdürlükler: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki

idari müdür ve müdürlükleri,
e) Satın alma komisyonu: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi satın alma ve ihale komis-

yonunu,
f) Üniversite: Selahaddin Eyyubi Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Satın Alma İşlerinde Yetkili Organlar ve Satın Alma Usulleri

Mütevelli heyeti
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen işleri yaptırma, satın alma kararlarını ona-

ma ve iptal etme yetkisi, harcama yetkilisi (ita amiri) sıfatıyla Başkana aittir. Başkan bu yetki-
sini uygun gördüğü ölçüde ve sürede bir Mütevelli heyet üyesine, Rektöre, Genel Sekretere
veya satın alma yetkilisine devredebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartlarla gerçekleştirilemeyen işler, Başkanın onayı alınarak
yerine getirilebilir.

(3) Bütçe dışı harcamalar Başkanın onayı ile yapılabilir.
Komisyonlar
MADDE 5 – (1) Satın alma komisyonu; Üniversitenin Satın alma Komisyonu Müte-

velli Heyet Başkanı tarafından görevlendirilir.
(2) Gerekli hallerde ilgili birim temsilcileri ve/veya uzman kişiler komisyona davet edi-

lebilir ve/veya yazılı görüş istenebilir.
(3) Muayene ve kabul komisyonu; satın alınan mal ve hizmetlerle yaptırılan işlerin ge-

çici ve kesin kabullerini yapmak üzere en az biri o işle ilgili olmak kaydıyla ve ilgili birimden
de bir kişi olmak üzere en az iki kişiden oluşur. Fatura, irsaliye ve/veya tutanakla mal veya
hizmet teslim alınır.

(4) Komisyonlar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır. Muhalif kalan üye itiraz gerekçesini karara yazmak zorundadır.
Kararlar idarenin yararı dikkate alınarak fiyat, kalite, en iyi hizmet ve iş esasına göre tercih
yapılarak verilir.
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Satın alma kararı işlemleri
MADDE 6 – (1) Satın alma kararında aşağıdaki bilgiler bulunur:
a) Satın alma komisyonu harcamalarında:
1) Satın alma talebinde bulunan birimin adı ve talep tarihi.
2) Satın alma kararının ilgili olduğu iş.
3) Satın alınmasına karar verilen malın/hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve miktarı.
4) Teklif veren firmaların isimleri, tekliflerindeki birim fiyatlar ve toplam tutarlar.
5) Satın alma komisyonu.
Satın alma esasları
MADDE 7 – (1) Her satın alma işleminde Üniversite menfaatleri göz önünde bulun-

durulmak suretiyle, en makul ve en kaliteli ürünü/hizmeti tedarik eden firma/firmalardan teklif
alınır.

(2) Satın almanın mümkün olan en uygun şartlarda, ilk elden ve piyasa rekabet şartları
gözetilerek yapılması gerekir.

(3) Satın almalarda yalnızca en düşük fiyat değil, istenilen kaliteyi verme yeteneği, en
uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan en uygun
teklifte bulunma gibi koşullar tercihte göz önünde tutulur.

(4) Satın alma talebinin belirli nitelikleri, teknik özellikleri ve markayı içermesi duru-
munda satın alma, doğrudan pazarlık usulü ile gerçekleştirilebilir.

(5) Satın alınması kararlaştırılan mal, hizmet, proje ve inşaat işlerinin belirlenen usul-
lerle gerçekleştirilmesini müteakip, aynı işin devamı, ilave ve benzeri işler için gereken satın
alma işlemleri ve inşaat işlerinin projeye bağlı olarak sonuçlandırılması ve tamamlanması ba-
kımından, yeni bir teklif alınmadan ve ihaleye çıkılmaksızın devam ettirilebilir, bu ilave işler
ve satın almalar için yeni teklif ve karar almaya gerek duyulmaz, satın alma aynı kararla iliş-
kilendirilerek gerçekleştirilir.

(6) Satın alma komisyonu bütçesi onaylanan satın almaları yapar.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 8 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak

kendileri veya başkaları adına ihale işlemlerine katılamazlar:
a) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler

ile sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip, 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katıl-
maktan yasaklama getirilenler ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak, 10/12/2003 tarihli ve
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamın-
daki kamu idareleri ve özel kanunlarla kurulmuş bankalar ile iktisadi devlet teşekküllerinin
ihalelerine girmekten men edilmiş olanlar.

Satın alma usulleri
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamındaki alımlarda duruma göre aşa-

ğıdaki satın alma usullerinden herhangi biri uygulanabilir;
a) Doğrudan temin usulü: Bu satın alma usulünde satın alma komisyonları, istekli veya

isteklilerden alım veya kiralama şartlarını elektronik posta, faks, elden veya mektup yoluyla
temin eder. Görüşmeler sonunda seçilen istekliden nihai teklif alınır ve alım sonuçlandırılır.

b) Pazarlık usulü: Bu satın alma usulünde belirlenen işlerin niteliklerine, özelliklerine
ve gereklerine göre belirlenen mal ve hizmet için istekli/isteklilerden elektronik posta, faks,
elden veya mektup yoluyla teklif alınır. Aranan koşulları taşıyan isteklilerle alım, satım veya
kiralama şartları ve bedel üzerinde pazarlık yapılır ve satın alma sonuçlandırılır.

c) Açık teklif usulü: Bu Yönetmelik hükümlerine göre doğrudan temin veya pazarlık
usulü ile yapılması mümkün olmayan veya bu usullerin uygulanmasının uygun görülmediği
hallerde satın alma komisyonu tarafından uygulanan usuldür. Açık teklif usulünün uygulandığı
hallerde ilgili birim tarafından idari şartname hazırlanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma Talepleri ve Taleplere İlişkin Yapılacak İşlemler

Satın alma talepleri
MADDE 10 – (1) Üniversite birimleri, satın alınmasını talep ettikleri mal ve hizmeti

satın alma istek formunu doldurarak Üniversite Satın Alma Müdürlüğüne gönderirler. Toplanan
tüm satın alma taleplerinin ayrı ayrı veya birleştirilerek değerlendirilmesi sürecinde stok sevi-
yeleri, bütçeye uygunluk ve ödenek kontrolü de yapılır. Gerek duyulduğunda talep sahibi bi-
rimlerin yetkililerinden talebin yeniden incelenmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi istene-
bilir. Tamamlanan talepler için; Üniversite Satın Alma Müdürlüğünce, belirlenen şekilde ve
yetki limitleri dahilinde satın alma işlemi başlatılır.

Acil durumlarda satın alma işlemleri
MADDE 11 – (1) Acil durumlarda satın alma işlemleri, gerekçesi belirtilerek Rektör

ve Genel Sekreterin bilgisi dahilinde Üniversite Satın Alma Müdürlüğünce alım doğrudan ger-
çekleştirilir.

a) Acil durum; Üniversitede meydana gelen/gelebilecek ve anında müdahale edileme-
diğinde maddi-manevi zarar doğurabileceği veya öğretimi aksatabilecek satın alma usullerinin
uygulanmasının beklenemeyeceği olaylar acil durum olarak kabul edilir. Bu Yönetmeliğin
9 uncu maddesinde belirtilen alım usullerinden herhangi biri uygulanır.

Toplu satın alma işlemleri
MADDE 12 – (1) Toplu satın alma esastır, alınan her türlü sarf malzemesi, gerektiğinde

haftalık veya aylık olarak toplu satın alma kararlarına da bağlanabilir. Bu işlemler Üniversite
Satın Alma Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

Satın alma talep/istek formunda bulunması gereken bilgiler
MADDE 13 – (1) Satın alma talep/istek formunda aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:
a) İhtiyaç bildiren birimin talep sisteminden/istek formundan talepte bulunması.
b) Tarih.
c) Satın alınması talep edilen malın/hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve miktarı.
ç) Satın alma talebinin gerekçesi.
d) Gerekli görülecek diğer hususlar.
Satın alma komisyonunun kararını gerektirmeyen işler
MADDE 14 – (1) Akademik ve idari personel hizmetleri, günlük ihtiyaç ve her türlü

sarf malzemeleri, yedek parçalar, temizlik işleri, gıda gibi olağan hizmetler, küçük donanım
ve yazılımların satın alınması gibi, temini sözleşmeyle bağlanan firmalardan yapılan alımlar,
satın alma kararı olmaksızın ihtiyaç sahibi birimlerin talebi, Genel Sekreterin bilgisi ve Üni-
versite Satın Alma Müdürünün onayı ile doğrudan gerçekleştirilebilir.

(2) Mütevelli Heyeti her bütçe dönemi başında Rektör ve Genel Sekreterin onaylamaya
yetkili olduğu limitleri belirler. Bu limitler dahilinde yapılacak satın almalarda komisyon kararı
aranmaz.

(3) Bedeli ne olursa olsun elektrik, su, posta ve benzeri abonman sözleşmesine veya
akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli yol gibi ücretleri tarifeye bağlanmış her türlü işlerde
öğrenci ve personele yönelik olarak düzenlenen sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal ve benzeri
faaliyetlerle ilgili satın almalarda satın alma kararı aranmaz. Bu işlerde ödemeler Üniversite
Satın Alma/Mali İşler Daire Başkanlıklarından herhangi birisinin bilgisi dahilinde gerçekleştirilir.

(4) Bilimsel araştırma projelerinin finansmanı, öğretim elemanları temini, telif hakla-
rının alınması gibi akademik işler ve her türlü personel alımları ve benzeri özellikli işler bu
Yönetmelik kapsamı dışındadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Rektörlük ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Selahaddin Eyyubi Üniversitesinden:
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Sürekli Eği-

tim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (SESEM): Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ç) Rektör: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Selahaddin Eyyubi Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kamu, özel sektör, uluslararası kuruluş ve kişilere

ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve danışmanlık hizmeti ver-
mek, bilimsel organizasyonlar düzenlemek, söz konusu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak
ve bu alandaki Üniversite olanaklarının tanıtımını yapmak.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Hayat boyu öğrenme çerçevesinde, faaliyet alanları ile ilgili her türlü ulusal ve ulus-

lararası eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya almak.
b) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans ve alan araştırmaları

gibi her türlü bilimsel organizasyonu düzenlemek.
c) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda proje hazırlamak ya da hazırlatmak, ihale-

lere katılmak, sözleşmeler yapmak ve yükümlülük altına girmek.
ç) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçek-

leştirilmesine aracılık yapmak.
d) Ulusal ve uluslararası belgelendirme eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge,

sertifika ve katılım belgesi vermek.
e) Ulusal ve uluslararası her türlü eserlerin süreli-süresiz basım ve yayımını her türlü

yöntem ile yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri ara-

sından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim
elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre
önerir.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür,
yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağ-

lamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve kararlarını uygulamak.
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek.
d) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin faaliyetlerini içeren raporları Yönetim Ku-

rulunun görüşleri çerçevesinde düzenlemek ve Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
f) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler ha-

zırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek, ihalelere katılmak ya da Mer-
kezin ihalelere katılımını sağlamak, sözleşmeler yapmak ve yükümlülük altına girmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin tam zamanlı öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi ile birlikte toplam beş kişiden
oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendiri-
lebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla üniversite dışında
görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

öğrenci alım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağ-
lanması konularında kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlen-
mesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programı taslağını düzenlemek.
ç) Eğitim programları ile bu programlar sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve ben-

zeri belgelerin verilme koşullarını belirlemek.
d) Merkezin yönetimiyle ilgili konularda karar almak.
e) Merkezin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personelce karşılanır.

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Türk-Alman Üniversitesinden:
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA

HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk-Alman
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet-
meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/6/ 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——

GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : Batı Balkan Ülkeleri Sel Felaketi Yardım Kampanyası

GENELGE
2014/9

Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan dahil olmak üzere Batı Balkanları etkisi altına
alan sel ve su baskınları sebebiyle yüz binlerce insan, can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma
ve salgın hastalık sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Bir insanlık borcu olarak, muhtaç ve mağdur durumda bulunan ülkelere insani yardım
için vakit kaybetmeden ve süratle harekete geçme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla, halkımızın da beklenti-
leri doğrultusunda; muhtaç ve mağdur durumda bulunan felaketzedelere yardım için her türlü
desteği sağlayacaktır.

Bu amaçla, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinas-
yonunda; insani yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek kuruluşları, medya kuruluşları
ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla münhasıran felaketzede ülkelere gönderilmek üzere
bir yardım kampanyası başlatılmıştır.

Başlatılan bu yardım kampanyasında;
1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan

yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.
2. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.
3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar, topladıkları yardımı bölgeye ulaştır-

mak üzere bu hesaplara aktarabileceklerdir.
Halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve

kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, meslek odalarının ve birliklerin, bir insanlık
görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız
tamdır.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2014/32
İşyeri : Paşa Haberleşme Posta Hiz. İlt. İnş. Veri Haz. Tem. 

Sağ. Oto. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.
Cevizlidere Mah. 1246. Sk. Uluçay Ap. No: 6/19
Balgat-Çankaya/ANKARA

SGK Sicil No. : 11950900.006
Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş
İnceleme : Paşa Haberleşme Posta Hiz. İlt. İnş. Veri Haz. Tem. Sağ. Oto. Turz.

San. Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin merkezi Cevizlidere Mah.
1246. Sk. Uluçay Ap. No: 6/19 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan hizmet alım söz-
leşmesi ile, Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi ile Yenişehir Devlet Hastanesi ve bağlı semt
poliklinikleri ile ek hizmet binaları, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Bursa
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile birlikte veri giriş hazırlama ve bilgi sistemlerine
yönelik bakım, işletim ve diş klinik kayıt ve destek personeli işlerinin yapıldığı, Bursa İli Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve bağlı sağlık tesislerinde verilen hizmetlerin etkinliği-
nin, verimliliğin artırılması, bilgiye hızlı, güvenilir ve kolay ulaşılması, sağlık hizmetleri, sağlık
verilerinin toplanması, hazırlanması, kontrolü, yedekleme, güncellenme, bakım gibi büro işle-
rinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı "Ticaret,
büro, eğitim ve güzel sanatlar" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Paşa Haberleşme Posta Hiz. İlt. İnş. Veri Haz. Tem. Sağ. Oto. Turz. San. Tic.
Ltd. Şti. işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra nu-
maralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” 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. : 2014/37
İşyeri : Zeytinli Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı 

Küçükcami Mah. 530. Sok. Belediye arkası 
Zeytinli-Edremit/BALIKESİR

SGK Sicil No. : 30850.010
Tespiti İsteyen : Genel-İş Sendikası
İnceleme : Zeytinli Çiftçi Malları Koruma Başkanlığında  Bakanlığımızca ya-

pılan incelemede; Küçükcami Mah. 530. Sok. Belediye arkası Zeytinli-Edremit/BALIKESİR
adresinde faaliyet gösteren işyerinde Zeytinli kasabası çiftçi mallarını koruma hudutları dahi-
linde yasak bölgede yer alan mal, ağaç ve arazilerin  korunması olduğu ve kır bekçilerinin gö-
revlerini silahlı olarak yaptıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 19 sıra
numaralı “Savunma ve güvenlik” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. 

Karar: Zeytinli Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı işyerinde yürütülen işlerin niteliği
itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 19 sıra numaralı “Savunma ve güvenlik” 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. : 2014/38
İşyeri : Oğuzkent Site Yönetimi

Atatürk Mah. 539. Sk. Oğuzkent Sitesi 
Esenyurt/İSTANBUL

SGK Sicil No. : 1032310.034
Tespiti İsteyen : Genel-İş Sendikası
İnceleme : Oğuzkent Site Yönetimi’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede;

inceleme konusu  işyeri apartman olup, yapılan işin kapıcılık hizmetine yönelik olması nede-
niyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edil-
miştir.

Karar: Oğuzkent Site Yönetimi işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları
Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” 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. : 2014/40
İşyeri : Tosçelik Profil ve Sac Endüstri A.Ş.

Osmaniye Organize San. Böl. Toprakkale/Osmaniye 
SGK Sicil No. : 1074538.080-1072155.080-1073893.080-1077214.080

1010246.031-1033335.031-1320735.035-1077057.041
1083654.080-1063603.031-1063600.031-1063598.031

Tespiti İsteyen : Çelik-İş Sendikası
İnceleme : Tosçelik Profil ve Sac Endüstri A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan in-

celemede; Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde 119 ada 17 parselde bulunan kompleksinde
faaliyet gösteren kütük ve salb üretim tesisleri ve oksijen üretim tesislerinin birleştirilerek, had-
dehane çelik üretim tesisleri, spiral boru fabrikası, kompleks kapsamındaki bütün bölümlere
hizmet veren büro işyeri, kompleks içinde ERW Çelik Boru unvanı ile faaliyet gösteren inşaatı
1/2/2011 tarihinde başlayan SGK sicil (1077214.080) numarası ile tescil edilen; Çelik Boru
Üretim Tesislerinde 1/2/2011 tarihinde başlayan inşaat döneminde işçileri sadece inşaat işinde
çalıştırılmayan, montajı yapılmakta olan makinalarda çalışacak işçilerin eğitimi ve oryantas-
yonu ile deneme üretimi sebebiyle 2011 yılının Eylül ayından itibaren işçi alımı yapılan ve
kısmen üretime başlanan, inşaatın 9/1/2013 tarihinde tamamlandıktan sonra da SGK sicil
(1082214.080) numarası ile tescil edilerek işletmeye dahil edilen işyeri; Hatay İli İskenderun
İlçesi Sarıseki Organize Sanayi Bölgesi Necati Özsoy Cad. No: 12 İskenderun adresinde faaliyet
gösteren, aynı adreste merkez işyeri; Yeni Foça Yolu 4. km. Kılıçlar Arkası-Aliağa/İZMİR adre-
sindeki sac kesim tesisi, Sanayi Bölgesi 5. Kısım 5007 Sok. No: 22 Dilovası-Gebze/KOCAELİ
adresinde faaliyet gösteren sac kesim tesisi işyerlerinin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra nu-
maralı “Metal” işkolunda, 

Osmaniye Organize San. Bölgesi Cebeli Bereket Cad. No: 12 Büyüktüysüz Köyü ad-
resinde faaliyet gösteren inşaat süreci devam eden kangal haddehane inşaat işyeri; Hatay ili
İskenderun İlçesi Sarıseki Organize Sanayi Bölgesi Necati Özsoy Cad. No:12 adresinde inşaatı
devam eden Holding idare binası işyeri, aynı adreste inşaatı devam eden Holding idare binası
işyeri ile inşaatı devam eden rulo havuz inşaatı işyerlerinin İşkolları Yönetmeliğinin 13 sıra
numaralı “İnşaat” işkolunda, 

yer aldıkları tespit edilmiştir.
Karar: 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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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen,

yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri,  insan sağlığına, diğer canlı
varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaş-
malar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak ama-
cıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının
(TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,
a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli

ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan
olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan
taşımacılık işletmelerini,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi
sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan,
gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,

c) İşletmeler tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak TMGD’leri,
ç) Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TMGD’lere yönelik eğitim verecek

kuruluşlar ile yapılacak eğitim ve sınavları,
kapsar.
(2) Bu Tebliğ,
a) Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk

Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
b) Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri-

nin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,
a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı
Karayolu Taşıma Kanunu, 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-
rayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği, 11/2/2012 tarihli ve
28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Ulus-
lar Arası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği ve 24/10/2013 tarihli ve 28801
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında
Yönetmeliğin 33 üncü maddesine dayanılarak,

b) 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanunla katılmamızın uygun bulunduğu Tehlikeli
Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) ve
1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası
Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların De-
miryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğe (RID) paralel olarak,

hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa An-

laşmasını,
b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
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c) IATA DGR: Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemelerini,
ç)  IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodunu,
d) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine

Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
e) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere, kâr amacı bulunup bu-

lunmadığına bakılmaksızın bu Tebliğ kapsamında faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel ki-
şileri,

f)  RID: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli
Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği,

g) Taşıt/Araç: Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan ADR ve RID’da yer alan
karayolu ve demiryolu taşıtlarını,

ğ) Tehlikeli madde: ADR/RID Ek A Bölüm 3.2’deki Tablo A’da yer alan maddeleri,
h) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD): İfa edeceği görev ve nitelikleri

ADR/RID’ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik
danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,

ı) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası (TMGDS): Bakanlığın yetkilendirdiği
eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan
sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli
madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifikayı,

i) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesi (TMGDEYB): Tehlikeli
madde güvenlik danışmanı yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim
kuruluşlarına düzenlenen belgeyi,

j) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi (TMGDE): Tehlikeli madde güvenlik
danışmanı eğitimi yetki belgesine (TMGDEYB) sahip eğitim kuruluşlarında görev yapan İdare
tarafından yetkilendirilmiş eğiticileri,

k) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi belgesi (TMGDEB): TMGDEYB’ye
sahip eğitim kuruluşlarında görev yapacak eğiticilere İdare tarafından düzenlenen belgeyi,

l) Yönetmelik: 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi

Yetki belgesi alma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TMGD eğitimi verecek gerçek veya tüzel kişilerin, İdareden

(TMGDEYB) almaları zorunludur.
Yetki belgesi almak için gerekli belgeler
MADDE 6 – (1) Gerçek veya tüzel kişiler, aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri halinde

İdare tarafından kendilerine TMGDEYB düzenlenir.
a) Başvuru dilekçesi,
b) ADR, RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamında İdare tarafından düzenlenen

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesinin fotokopisi,
c) Bakanlıkça belirlenen ücretin ödendiğini gösteren tahsilât makbuzu,
ç) Bu Tebliğ kapsamında eğitim verebilecek en az bir eğitici ile yapılmış sözleşmeye

ilişkin belge,
d) Sözleşme yapılan eğiticiye ait İdarece düzenlenen Tehlikeli Madde Güvenlik Danış-

manı Eğitici Belgesi (TMGDEB).
Eğitim kuruluşlarının nitelikleri ve bulundurulması gereken materyaller
MADDE 7 – (1) Eğitim kuruluşlarında, eğitim için gerekli olan ve aşağıda belirtilen

eğitim materyalleri ile araç ve gereçlerin bulundurulması zorunludur:
a) Her sınıfta kurulu ve çalışır halde projeksiyon cihazı.
b) Her kursiyere verilmek üzere birer takım ADR/RID güncel uluslararası anlaşma veya

sözleşme dokümanları.
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c) Araç tanımlama turuncu ikaz levhası ve tehlike etiketleri.
ç) Trafik işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri

ve benzeri ekipmanları.
d) En az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli madde ambalaj örnekleri.
e) ADR Bölüm 8.1.5’e uygun kişisel korunma teçhizatları.
f) EN 12195-1 standardına uygun olarak yükleme emniyetini sağlamada kullanılan

(germe kayışı, zincir, takoz, euro palet, sürtünmeyi artırıcı lastik veya benzeri malzemeden ya-
pılmış ped gibi) teçhizat ve ekipmanları.

(2) Bu Tebliğ kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi
talebinde bulunan eğitim kuruluşları birinci fıkradaki şartlara ilaveten, Karayolu Taşımacılık
Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesindeki eğitim merkezi
için istenen şartları da sağlamak zorundadırlar.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesinin verilmesi ve suç
duyurusu

MADDE 8 – (1) TMGDEYB almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 6 ncı maddede be-
lirtilen belgelerle İdareye müracaat ederler.

(2) Başvurunun uygun olduğunun tespiti halinde 5 yıl geçerli TMGDEYB düzenlenir.
(3) İdarece yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda yanıltıcı bilgi vererek veya bel-

gelerde tahrifat yaparak yetki belgesi almış olanların bu yetki belgeleri iptal edilir ve haklarında
cumhuriyet savcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulur.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesinin devredilemeyeceği
MADDE 9 – (1) TMGDEYB, adına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışındakiler

tarafından kullanılamaz ve hiçbir şekilde devredilemez.
(2) Ancak, yetki belgesine sahip tüzel kişilikler; pay sahipliği satışı, bağışlama veya

muadili bir işlemle el değiştirebilirler. Bu değişim sonunda yeni sahip veya ortaklar, değişikliğin
meydana geldiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde bu durumu İdareye bildirmek zorun-
dadırlar.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesi sahiplerinin yükümlü-
lükleri

MADDE 10 – (1) TMGD eğitimi için başvuran kursiyerlerden, 12 nci maddenin birinci
fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde istenen şartlara ilişkin belgeleri kontrol etmek, İdarenin oluş-
turduğu elektronik ortama aktarmak ve bu belgeleri arşivlemekle yükümlüdürler.

(2) TMGDEYB sahipleri;
a) Eğitim kuruluşlarındaki kursiyer devam çizelgelerini eğitim dönemi içerisinde öğ-

leden önce ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere kursiyerlere imzalatmakla,
b) Kursiyerlerce imzalanan yoklama çizelgelerinin eğitici tarafından ad ve soyad yazı-

larak imzalanmasını sağlamakla,
c) Kursiyerlere ait bütün bilgi ve belgeleri 3 yıl süreyle saklamakla,
ç) Gerekli ve yeterli eğitim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda bulundur-

makla,
d) Eğitimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağ-

lamakla,
e) Eğitime ilişkin yazılı ve görsel malzemeleri hazır bulundurmakla,
f) Unvan, adres, ortak (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri

hariç), hisse devri, yönetici, temsile yetkili şahıs, eğitici kadrosu ve benzeri her türlü değişikliği,
değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 15 gün içinde İdareye bildirmekle,

g) Bakanlığın denetim ve inceleme yapmakla görevli personeli tarafından istenilen bilgi
ve belgeleri vermekle,

yükümlüdürler.
(3) TMGDEYB sahipleri ayrıca, her eğitim döneminin başlama ve bitiş tarihlerine iliş-

kin bildirimler ile kursiyerlere ait bilgileri, http://kamu.turkiye.gov.tr  üzerinden İdareye bildi-
rirler.
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(4) Eğitim kuruluşları, yeni başlatacağı eğitim dönemine ilişkin bildirimlerini (dönem
güncelleme, ders ekleme/çıkarma,  kursiyer ekleme/çıkarma) eğitim döneminin başlama tari-
hinden en az 7 takvim günü öncesinde yapar. Bu sürenin son gününün akşamı saat 20.00 itiba-
riyle dönem kapanır ve sistem üzerinde işlem yapılamaz.

(5) Eğitim kuruluşları tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilmiş eğitim
programlarının iptali ile ders ve eğitici değişikliğine ilişkin taleplerin karşılanabilmesi için bu
talebin eğitim programının başlama tarihinden önceki resmi iş gününde Bakanlığın evrak kay-
dına girmiş olması gerekir.

(6) Her eğitim döneminin bitiş tarihini takip eden 10 takvim günü içerisinde eğitime
katılan kursiyerlere eğitim merkezi tarafından sınav yapılır. 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde
puan alanlar başarılı sayılır. 70 puanın altındakiler başarısız kabul edilerek bu kişilerle birlikte
devamsızlıktan kalan kursiyerler, eğitim kuruluşları tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr  üze-
rinden İdare’ye bildirilir.

(7) Eğitim kuruluşları tarafından, eğitim programı sonunda yapılan sınavı kazanan aday-
lara, sınav sonuçlarının İdarenin onayına müteakiben http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden “Teh-
likeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Tamamlama Belgesi” düzenlenir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesinin yenilenmesi
MADDE 11 – (1) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim ta-

rihinin en az 60 gün öncesinden İdareye yazılı olarak müracaat ederler. Durumları bu Tebliğe
uygun olanların yetki belgeleri, belge yenileme ücreti alınarak eski belgelerinin bitim tarihinden
itibaren beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir.

(2) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten sonra müracaat edilmesi
halinde durumu bu Tebliğe uygun olanların yetki belgeleri, tam yetki belgesi ücreti alınarak
eski belgelerinin bitim tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları, Eğitimi, Sınavı,

Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükler

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları
MADDE 12 – (1) TMGD olabilmek için;
a) Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,
b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuştu-

rucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından
hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak, 

c) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğiti-
mine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,

ç) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiti-
mine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu
Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,

gerekir.
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi
MADDE 13 – (1) TMGD eğitimleri; TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, bu Teb-

liğ kapsamında yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, teh-
likeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat,  taraf olduğumuz uluslararası
anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.

(2) ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 49 ders saati olarak uygu-
lanır. RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde
güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için onar ders saati ilaveten
eğitim almaları gerekir.

(3) Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20
kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde,  günlük
ders programı 3 ders saatinden az, 7 ders saatinden fazla olamaz.

(4) Eğitimde devam zorunludur.
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(5) Düzenlenecek eğitimlerin müfredatı, aşağıda yer alan asgari ders konularını içer-
melidir:

a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve söz-
leşmeler.

b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma pro-
sedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın
prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve ze-
hirlilik özellikleri ve benzeri.).

c) Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı,
başlangıç ve periyodik muayene ve testler).

ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.
d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.
e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma,

orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda
taşıma).

f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.
g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.
ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.
h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.
ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.
i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma ku-

ralları.
j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay

sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).
k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.
l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.
m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale

etme kuralları.
n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının ha-

zırlanması.
ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın,  kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilen-

dirme ile bu kazaların raporlanması.
p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavları
MADDE 14 – (1) Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce İdare’nin internet sitesinden

(www.tmkt.gov.tr) ilan edilir.
(2) Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlıkça yapılır.
(3) TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır.
Sınav müracaatı
MADDE 15 – (1) Sınavlara katılabilmek için;
a) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancılar

için pasaport örneği,
b) Yabancılar için öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter

onaylı sureti,
c) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesi,
ç) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğiti-

mine katıldığına dair alınan belgenin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti,
d) Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz,
ile İdareye başvurulur.
Sınava ilişkin genel şartlar
MADDE 16 – (1) TMGD sınavı,  ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma

ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır.
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(2) Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı ola-
bilmek için en az 70 puan almak gereklidir.

(3) Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaş-
ma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu do-
kümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz ko-
nusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça
olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır.

(4) Sınav, test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur.
(5) Sınav, 13 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki konuları içerir.
Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 17 – (1) Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde İda-

renin internet adresinde yayımlanarak ilan edilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 18 – (1) Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasına mü-

teakip 10 iş günü içinde İdareye yazılı olarak yapılır.
Sınavlarda başarısız olanların durumu
MADDE 19 – (1) TMGD sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döne-

minden itibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların
TMGD eğitim programlarına yeniden katılmaları gerekir.

(2) Girilecek her sınav için sınav ücretinin ödenmesi gerekir.
(3) Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.
Belgelerin saklanması
MADDE 20 – (1) Bakanlık, adaylara ait başvuru belgeleri ve sınav kâğıtlarını 5 (beş)

yıl süre ile saklar. Bu süre sonunda bir tutanak ile imha edebilir.
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikasının düzenlenmesi
MADDE 21 – (1) Sınavlarda başarılı olan TMGD adaylarına,  İdare tarafından ekteki

formata uygun 5 yıl geçerli TMGDS düzenlenir.
(2) ADR’ye taraf olan herhangi bir yabancı ülkenin yetkili idaresinden alınmış tehlikeli

madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olan kişilerin, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fo-
tokopisi ile sertifikalarının Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı suretini İdareye ibraz etmeleri
gerekir. İdarece yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde, durumu 12 nci maddeye uy-
gun bulunanlara mevcut sertifikalarındaki son geçerlilik tarihine kadar TMGDS düzenlenir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası yenileme sınavı
MADDE 22 – (1) TMGD’ler sertifikalarının sürelerinin son yılında sertifikalarını ye-

nilemek için 16 ncı maddedeki hükümler çerçevesinde Bakanlıkça düzenlenen tehlikeli madde
güvenlik danışmanı sınavına girmek zorundadırlar. TMGDS’yi yenilemek için en fazla 3 sınava
girme hakkı verilir. Yenileme sınavlarında başarısız olanların veya sertifika süresi dolanların
yeniden eğitim almaları gerekir.

(2) TMGDS süresi bitmeden Bakanlığın yaptığı sınava girip başarılı olan kişilerin ser-
tifikaları, sertifika süresinin bitim tarihinden itibaren 5 yıl süreyle temdit edilir.

(3) TMGD süresi geçmiş bir sertifikayla faaliyette bulunamaz. Söz konusu kişilerin ge-
çersiz sertifikayla faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi halinde, bu kişilerin Bakanlığın yapa-
cağı sınavlara 2 yıl süreyle girmelerine müsaade edilmez.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri
MADDE 23 – (1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu

altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanı-
mını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki
görevleri yapar:

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hü-
kümlerine uyulduğunu izlemek.

b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye
öneriler sunmak.
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c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu
itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz
konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:

1) Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.
2) Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.
3) ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzen-

lenmiş raporları.
4) Taşınan tehlikeli maddelerin  hangi taşıma türü ile yapıldığını.
5) ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, ta-

şınmış ise miktar ve sınıfı.
6) Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.
ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zo-

runluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma

araçları satın alınırken rehberlik etmek.
e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın

kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
f) Ulusal ve uluslararası mevzuat  ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme

çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını
muhafaza etmek.

g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya
güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum
prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve
bunların kayıtlarını tutmak.

ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını
sağlamak.

h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli
maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.

ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışan-
ların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere kar-
şı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.

j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman
ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.

k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın
uygulanmasını sağlamak.

l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına
almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.

m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili
tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.

n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar ya-
pılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike
giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak
bildirmek.

o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak;  paketlenmesi,
etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.

(3) TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında mey-
dana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda;  kaza hakkında bilgi
toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya
ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini
tutmaz.

(4) TMGD’ler,  ADR/RID’da yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini
almak zorundadırlar.

(5) Bir TMGD, en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi Sınavları,

Yetkilendirilme ve Yükümlülükler
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi sınav esasları
MADDE 24 – (1) Bakanlık, TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarının eğitici ihtiyacını

karşılayabilmek için İdarenin internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) duyuru yapmak kaydıyla
TMGDE sınavını yapar.

(2) Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav, 13 üncü maddenin beşinci fıkrasındaki
konuları kapsar. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Adayların bu sınavda
başarılı olabilmeleri için en az 80 puan almaları gerekir.

(3) Söz konusu sınava girmek isteyen adaylar,  aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle İda-
reye müracaat ederler.

a) Başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi,
c)  TMGDS’nin sureti,
ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi

Seviye Tespit Sınavında; İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça dillerinden birinden asgari
65 düzeyinde puan aldığını gösteren belge veya dil yeterliği bakımından bu puana denkliği ka-
bul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin noter veya idarece onaylı su-
reti,

d) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuştu-
rucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından
hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan. 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisinin yetkilendirilmesi
MADDE 25 – (1) Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olan adayların, belge ücretinin

ödendiğine ilişkin makbuzun aslını, İdareye ibraz etmeleri gerekmektedir.
(2) İdarece uygun bulunan adaylar TMGDEB düzenlenerek yetkilendirilir.
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisinin görev ve yükümlülükleri
MADDE 26 – (1) Eğitim kuruluşlarında tehlikeli madde güvenlik danışmanı adaylarına

eğitim verecek eğiticiler:
a) 13 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan eğitim müfredatına uygun eğitim ver-

mekle,
b) Eğitimde, 7 nci maddede yer alan eğitim dokümanı, materyali ve teçhizatını kullan-

makla,
c) Kursiyer devam çizelgelerine devamsızlık yapan adayları işlemek ve bu çizelgeleri

(adı ve soyadını yazıp) imzalamakla,
ç) Genel mesleki saygınlık ve etik kurallar çerçevesinde eğitim vermekle,
yükümlüdürler.
(2) TMGDE, TMGDEB kapsamında yetkilendirildiği taşıma moduna ilişkin, en fazla

2 eğitim kuruluşunda eğitim verebilir.
(3) Bir eğitim kuruluşunda çalışan TMGDE, eğitim görevinin haricinde işletmelere

TMGD hizmeti vermek istemesi halinde en fazla 2 işletmeye bu hizmeti verebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

İşletmelerin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri
İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet

tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışma-
nından hizmet almakla yükümlüdürler.

(2) Bir işletmede TMGD görevini TMGDS’ye sahip olmak şartıyla; işletme sahibi, iş-
letmede çalışan başka biri veya işletmede doğrudan çalışmayan biri de yapabilir.

(3) İdare, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza ris-
kinin artması gibi durumları dikkate alarak, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi gereken
TMGD sayısını arttırmasını isteyebilir.
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(4) TMGD, bu Tebliğde belirtilen görevleri yerine getirirken bağımsızdır ve işletmeler
tarafından bu görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz.

(5) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;
a) TMGD olarak sözleşme yaptığı veya sözleşmesine son verdiği kişi/kişileri 30 (otuz)

gün içerisinde İdareye bildirmekle,
b) TMGD olarak görevlendirilen kişinin, İdare’ce verilen TMGDS sahibi olduğunu,

İdarenin oluşturduğu elektronik sistemden kontrol etmekle,
c) TMGD’nin işi gereği ihtiyacı olan tüm bilgileri vermekle ve ihtiyacı olan araç ve

gereci sağlamakla,
ç) TMGD’nin tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, tehlikeli madde taşımacılığını en em-

niyetli şekilde yapmakla,
d) TMGD’nin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için gerekli desteği

vermekle,
e) TMGD tarafından hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve istendiğinde

yetkili kişilere vermekle,
f) Talep edilmesi halinde, Anlaşmaya (ADR/RID) taraf ülkelerin yetkili kurumlarına

veya bu amaçla belirlenen kurumlara danışmanların irtibat bilgilerini vermekle,
g) TMGD’nin iletişim bilgilerini, işletmede bulunan tüm çalışanlara yazılı olarak bil-

dirmekle ve çalışanlar tarafından kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle,
ğ) İşletmede birden fazla TMGD istihdam edilmesi halinde danışmanların görev, yetki

ve sorumluluklarının paylaşımını yazılı olarak belirlemekle,
yükümlüdürler.
(6) İşletmeler, ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin

talebi üzerine sunmak zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM
Belge Ücretleri, Uyarılar, Belge İptalleri

Belge ücretleri
MADDE 28 – (1) TMGDEYB ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, onye-

dibinbeşyüzdoksandört TL’dir. Yenileme ücreti ise belge ücretinin %5’i olarak alınır.
(2) TMGDS ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, beşyüzondokuz TL, yeni-

leme ücreti ise yüz TL’dir. TMGDS zayi olması halinde yenileme bedeli olarak, belge ücretinin
%50 si alınır.

(3) TMGDEB ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, beşyüzondokuz TL, ye-
nileme ücreti ise yüz TL’dir. TMGDEB’nin zayi olması halinde yenileme bedeli olarak, belge
ücretinin %50 si alınır.

(4) Belge ücretleri,  her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul
Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Belge sahiplerinin uyarılması ve belgelerinin iptali
MADDE 29 – (1) TMGDEYB sahipleri 6 ncı maddede belirtilen şartlardan birini kay-

betmesi halinde, kaybedilen şart sağlanıncaya kadar eğitim kuruluşunun faaliyeti durdurulur.
(2) Faaliyeti durdurulan eğitim kuruluşu, kaybedilen şartı en geç 3 ay içerisinde sağla-

mazsa TMGDEYB iptal edilir.
(3) 10 uncu ve 13 üncü maddedeki yükümlülükleri yerine getirmeyen TMGDEYB sa-

hibi eğitim kuruluşu yazılı olarak uyarılır. Uyarıların, aynı konuda iki yıl içerisinde 3 kez tek-
rarlanması halinde eğitim kuruluşunun belgesi iptal edilir.

(4) TMGDEYB  sahibi eğitim kuruluşu, belgesinin  düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl
içerisinde faaliyete başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde faaliyete başlamayan eğitim ku-
ruluşunun yetkisi iptal edilir.

(5) Faaliyeti durdurulan veya iptal edilen eğitim kuruluşu, eğitimini tamamlamamış
kursiyerlerin eğitim ücretlerini iade etmek zorundadır.
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(6) TMGD;
a) Sınav başvurusunda, yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya belge düzenlediğinin,
b) Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmelere yapılacak denetim-

lerde, 23 üncü maddede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediğinin,
c) Danışmanlık hizmeti verdiği sürece yetkili makama yanlış veya yanıltıcı bilgi ve bel-

ge verdiğinin,
ç) Tehlikeli madde taşımacılığı güvenliğini olumsuz etkileyecek tarzda eksik veya yanlış

belge düzenlediğinin,
tespit edilmesi durumunda yazılı olarak uyarılır.
(7) TMGD’nin, altıncı fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan eylemleri nedeniyle

bir yıl içerisinde 3 kez yazılı uyarı alması halinde sertifikası iptal edilir. Bu durumda söz konusu
kişi, sertifikasını 1 ay içerisinde İdareye göndermek zorundadır.

(8) Sertifikası iptal edilen TMGD, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile tehlikeli madde
güvenlik danışmanı sınavına giremez. Bir yılın sonunda Bakanlığın açmış olduğu tehlikeli
madde güvenlik danışmanı sınavına girip başarılı olunması halinde yeniden TMGDS düzen-
lenir.

(9) 26 ncı maddedeki yükümlülükleri yerine getirmeyen TMGDE yazılı olarak uyarılır.
Yazılı uyarıların, aynı konuda iki yıl içerisinde 3 kez tekrarlanması halinde eğiticinin TMGDEB
iptal edilir.

(10) Belgesi iptal edilen TMGDE, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile tehlikeli mad-
de güvenlik danışmanı eğiticisi sınavına giremez. Bir yılın sonunda Bakanlığın açmış olduğu
tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi sınavına girip başarılı olunması halinde yeniden
TMGDEB düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
İdari Para Cezaları ve İdari Para Cezası Karar Tutanağının Düzenlenmesi

İdari para cezaları
MADDE 30 – (1) Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin

ikinci fıkrasının (b) bendine istinaden;
a) 10 uncu maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan

hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için bin Türk
Lirası idari para cezası uygulanır.

b) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden
TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir bent için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uy-
gulanır.

c) 13 üncü maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan hüküm-
lere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir  fıkra için beşyüz Türk
Lirası idari para cezası uygulanır.

ç) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye,
ihlal edilen her bir bent için yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

d) 23 üncü maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı
hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir fıkra için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uy-
gulanır.

e) 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDE’ye,
ihlal edilen her bir bent için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

f) 26 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye bin Türk
Lirası idari para cezası uygulanır.

g) 27 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletme-
lere, ihlal edilen her bir bent için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

ğ) 27 nci maddenin altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işletmelere, bin Türk
Lirası idari para cezası uygulanır.

h) 29 uncu maddenin altıncı fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan hükümlere
aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için bin Türk Lirası idari para cezası
uygulanır.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak
üzere o yıl için 4/11/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen
yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

İdari para cezası karar tutanağının düzenlenmesi
MADDE 31 – (1) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen ve bu Tebliğde

belirtilen hususlara uymayanlar hakkında, bu hususta yetkilendirilmiş Bakanlık personeli ta-
rafından 655 sayılı KHK kapsamında İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenir.

Tutanak düzenleyenlerin yükümlülükleri
MADDE 32 – (1) Tutanak düzenleyenler, tutanaklarla ilgili olarak aşağıdaki hususları

yerine getirmekle yükümlüdürler:
a) Tutanaklara, Bakanlığın adı bulunan kaşe veya damgayı basmak.
b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya

bu bilgiler bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek.
c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine

imza ettirmek ve bir nüshasını vermek.
ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için "imza etmedi" kaydı koymak.
d) Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşların sorumluları için "gıyabında"

yazarak kayıt koymak.
e) Tutanakları düzenlendiği andan itibaren kırk sekiz saat içerisinde bağlı olduğu birime

teslim etmek.
(2) İdari para cezası karar tutanakları, kararın kesinleşmesini takip eden yedi iş günü

içinde takip ve tahsil edilmek üzere borçlunun ikametgâhının, tüzel kişilerin kanuni ikametgâ-
hının veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bu-
lunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilir.

(3) Tutanakların birer örneği değerlendirme için İdareye teslim edilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

TMGD eğitim muafiyeti
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ yayımlanmadan önce Bakanlığın düzenlemiş ol-

duğu ADR kapsamında eğiticilerin eğitimi programına katılıp sınavda başarılı olmuş kişiler
31/12/2015 tarihine kadar 13 üncü maddedeki eğitimden muaf olarak doğrudan Bakanlık tara-
fından açılacak tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girebilirler.

TMGD istihdam etme muafiyeti
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istas-

yon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya
TMGD hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(2) Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen,
paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı
bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(3)  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki bel-
gesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsa-
mında faaliyet gösteren taşımacıların TMGD bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar
aranmaz.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarında, TMGD istihdam etmek veya TMGD’den hizmet
alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Tebliğin;
a) 27 nci maddesi 1/9/2014 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 16/5/2014

Karar No : 2014/51

Konu : İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, İstinye Mahallesinde 

bulunan gayrimenkullerin özelleştirilmesi hk.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 16/5/2014 tarih ve 3701 sayılı yazısına isti-

naden;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Kurulumuzun 9/12/2013 tarihli ve 2013/183 sayılı

Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve İdarece tta Gayrimenkul A.Ş.’ye dev-

rine karar verilen, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, İstinye Mahallesinde bulunan;

• 360 ada, 3 no.lu parseldeki 53.546,00 m² yüzölçümlü,

• 360 ada, 64 no.lu parseldeki 27.980,00 m² yüzölçümlü,

• 380 ada, 17 no.lu parseldeki 18.166,00 m² yüzölçümlü,

• 380 ada, 18 no.lu parseldeki 15.485,00 m² yüzölçümlü,

• 380 ada, 38 no.lu parseldeki 27.795,00 m² yüzölçümlü,

• 1352 ada, 7 no.lu parseldeki 15.525,62 m² yüzölçümlü

gayrimenkullerin bir bütün halinde, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şart-

namesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle

özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1. Satışa konu varlıkların özelleştirme ihalesinde 1.005.552.000,00 (Birmilyarbeşmil-

yonbeşyüzelliikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Emlak Konut Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Emlak Konut Gayrimen-

kul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlü-

lükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin

iptal edilmesine dair verilen kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.
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2014 Mayıs Günsüzleri             HARUN 

1200-35 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

22 Mayıs 2014 

PERŞEMBE 
Sayı : 29007 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; 
1 - Abdulkadir-Selva oğlu 1992 D.lu Suriye-Halep nüfusuna Kayıtlı olan Nidal DABUL, 
2 - Abidin-Suphiye oğlu, 1992 D.lu Suriye-Halep nüfusuna kayıtlı olan İzettin KURDİ 

haklarında Bina içinde Muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında Hırsızlık suçundan dolayı 
açılan kamu davasında mahkememizin 15/04/2014 tarih ve 2014/16 esas, 2014/318 karar sayılı 
ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur.  4096 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Tesir-Gaide oğlu 1988 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Muhammet KOR hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 
açılan kamu davasında mahkememizin 15/04/2014 tarih ve 2014/268 esas, 2014/306 karar sayılı 
ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur.  4097 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet-Nazmiye oğlu 1968 D.lu Suriye-

Halep-Azez nüfusuna Kayıtlı olan Ahmet HALEBİ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 
suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 15/04/2014 tarih ve 2014/272 esas, 
2014/305 karar sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur.  4098 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2013/1670 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Halim ve Zeynep oğlu 1993 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan AHMET HÜSEYİN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1670 esas, 2014/548 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3778 

————— 
Esas No: 2013/1892 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulhamit ve Necva oğlu 1990 D.lu 

HALEP/SURİYE nüf. kayıtlı olan HALİT HAÇHALİT hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1892 esas, 2014/528 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3779 

————— 
Esas No: 2013/1543 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Sabiha oğlu 1988 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUSTAFA GOZEL hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1543 esas, 2014/511 karar sayılı 

ilamı ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. 

maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3780 

————— 
Esas No: 2013/1544 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ali ve Ayşe oğlu 1988 D.lu HALEP/SURİYE 

Nüf. kayıtlı olan MUSTAFA MUSTAFA hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1544 esas, 2014/529 karar sayılı ilamı ile 

sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 

kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3781 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2013/1542 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Adnan ve Meryem oğlu 1978 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan AHMET HAFIZ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1542 esas, 2014/530 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3782 

————— 
Esas No: 2013/1522 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Havle oğlu 1990 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan BESİL ALLİTO hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1522 esas, 2014/531 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3783 

————— 
Esas No: 2013/1972 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Yusuf ve Radiya oğlu 1978 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUHAMMED HASAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1872 esas, 2014/527 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3784 

————— 
Esas No: 2013/1539 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Cebir ve Hatice oğlu 1969 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan NUH BEÇBİLO hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1539 esas, 2014/493 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3785 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1500 TON SÖNMÜŞ TOZ KİRECİN Ca(OH)2 SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 1500 ton sönmüş toz kirecin Ca(OH)2 teknik şartname 

esaslarında satın alınması alımı ve teslim işi açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2014/52383 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 51 91 

  FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 - Sönmüş Toz Kirecin Ca(OH)2: 1500 Ton 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı 

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip periyotlar 

halinde 6 (altı) aydır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 10.06.2014 - 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: T.C. VAKIFLAR BANKASI 

YATAĞAN ŞUBESİ TR04 0001 5001 5800 7301 2545 69 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek 

için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 

84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından 

katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 10/06/2014 saat 14.00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4045/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız 2014/2015 Kampanya dönemi ihtiyacı aşağıda cins ve miktarı belirtilen 

işletme malzemeleri kapalı zarf usulü ihale ile temin edilecektir. 

2 - İhale tarihleri ve şartname bedelleri aşağıda gösterilmiş olup, istekliler şartname 

bedellerini Fabrikamız Halk Bankası Suluova Şubesi IBAN TR09 0001 2001 2020 0010 1000 66 

nolu hesabımıza yatırıp, dekont suretini Fabrikamıza fakslayacaklardır. Şartnameye uygun 

teklifler, belirtilen tarihte saat 14:00'e kadar Fabrikamız haberleşme Servisine ulaştırılmış 

olacaktır. 

3 - Postadaki vaki gecikmeler nazari itibare alınmaz. 

4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 

Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp, yapmamakta ve dilediğine 

ihale etmekte serbesttir. 

5 - Konu ile ilgili şartnameler www.amasyaseker.com.tr web sitemizde yayınlanmış olup, 

ücretsiz olarak incelenebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. İhale, İdari Şartnamede belirtilen yeterlilikleri yerine getiren isteklilere açıktır. 

Adres: 

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Suluova/Amasya 

Tel: 0358 417 25 11 (275-278)      Fax : 0358 417 25 17 

 

Malzemenin Adı Tolerans Miktarı İhale Tarihi Şartname Bedeli 

  1. Şeker Torbası ± % 30 1.100.000 Adet 02.06.2014 100 TL 

  2. Melaslı Şeker Pancarı Küspe Torbası ± % 30 200.000 Adet 02.06.2014 100 TL 

  3. Kireç Taşı ± % 30 17.000 Ton 04.06.2014 100 TL 

  4. Linyit Kömürü ± % 30 30.000 Ton 10.06.2014 100 TL 

  5. Sülfirik Asit (H2S04) ± % 30 90 Ton 11.06.2014 Bedelsiz 

  6. Köpük Söndürücü (ANTİSPUMİN TS) ± % 25 3.000 Kg 12.06.2014 Bedelsiz 

  7. Köpük Söndürücü Kimyasal ± % 25 4.500 Kg 12.06.2014 Bedelsiz 

  8. Pancar Yüzdürme Köpük Sönd. Kim. ± % 30 6.000 Kg 12.06.2014 Bedelsiz 

  9. Taş Önleyici ± % 30 2.500 Kg 12.06.2014 Bedelsiz 

10. Vizkozite Düşürücü Kimyasal ± % 25 2.500 Kg 12.06.2014 Bedelsiz 

11. İzopropil Alkol (Teknik) ± % 25 400 Kg 12.06.2014 Bedelsiz 

12. Sodyum Hidroksit-payet Kim. madde ± % 25 3.500 Kg 12.06.2014 Bedelsiz 

13. Hafif Soda (Na2C03) ± % 25 12.000 Kg 12.06.2014 Bedelsiz 

14. Formaldehit (Formalin) ± % 30 24 Ton 12.06.2014 Bedelsiz 

15. Jips (CaS04 2 H20) ± % 30 450 Ton 12.06.2014 Bedelsiz 

16. Mikronize Perlit (M-2) ± % 25 24.000 Kg 12.06.2014 Bedelsiz 

17. Polipropilen Dikiş İpliği ± % 30 1.000 Kg 12.06.2014 Bedelsiz 

18. Filtre torbaları ± % 25 870 Adet 13.06.2014 Bedelsiz 

 4352/1-1 
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DÜZELTME İLANI 

BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden: 

“Muhtelif Yerlerde 1362 Km Doğal Gaz Boru Hatlarının Akıllı Pig Yöntemi ile Fiziki 

Kontrolü Hizmet Alımı İşi”nin ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar 

verilmiştir. Başvuruların/Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas 

alınması gerekmektedir. 

İhale kayıt numarası : 2014/56147 

1 - İdarenin 

a) Adresi : BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü 

Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 2973820 - 0 (312) 2973840 

c) Elektronik posta adresi  : ofaruk.durmus@botas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının  

    görülebileceği internet adresi : - 

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : - 

b) İlanın Resmi Gazete’de  

     yayımlandığı tarih ve sayı : 20.05.2014 tarih ve 29005 sayılı Resmi Gazete 

3 - Düzeltilen madde: 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterler: 

4.3.1 İstekliler tarafından, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel 

içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

olarak; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, 

sunulması zorunludur.  

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 

tarih, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra 

kapsamında değerlendirilir. 

İstekli tarafından, teklif edilen bedelin %60 oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.  

 4355/1-1 
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125 GR. TOMURCUK KOKULU ÇAY TENEKE KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

9.600.000 Adet 125 Gr. Tomurcuk Kokulu Çay Teneke Kutusu, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 

Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığından (RİZE) 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.06.2014 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 4170/1/1-1 

————— 

500 GR. ALTINBAŞ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

6.000.000 Adet 500 Gr. Altınbaş Isıl Yapıştırma Çay Poşeti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 

Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığından (RİZE) 120,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.06.2014 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  4170/2/1-1 
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ÖN YETERLİLİK İLANI 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Koordinatörlüğünden:  

İnternet Televizyonu ve Multimedya Prodüksiyon Birimi alımı, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli 

İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2014/56146 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 212 60 40-2193-2150478 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

ç) Ön yeterlilik dokümanının  

   görülebileceği web adresi : www.ankara.edu.tr 

2 - Ön yeterlilik konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, İnternet Televizyonu ve Multimedya 

Prodüksiyon Birimi 

b) Malın teslim edilme/işin  

    yapılma yeri veya yerleri : Ankara Üniversitesi ANKUZEM  

c) İşin süresi : 30 (Otuz) takvim günüdür. 

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin  

a) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 

Dögol Caddesi, 06100 Tandoğan/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 03/06/2014 saat:14.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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 esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya 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) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

ç) İlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3. 

maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
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e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

f) 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, 

g) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her 

bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

4.3.1. Adayın ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl 

içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği veya 

%50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili 

4.4 maddesinde belirtilen işlerde deneyimini gösteren belgeler verilecektir. 

4.3.2. İş deneyim belgesinin tutarı en az 400.000,00 TL olacaktır. 

4.3.3. Teklif edilen ana kalemler için adayın Türkiye’de satış yapmaya yetkili olduğunu 

gösteren belgeler verilecektir. 

4.3.4. İstekliler satın alınacak ürünlerin kurulumu ve teknik desteğinin hızlı verilebilmesi 

için Ankara’da faaliyet gösterdiklerini belgelendirmelidir. 

4.3.5. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları 

Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla 

4.3.5.1. Teknik şartnamedeki tüm maddelere, teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında madde madde ve gerekiyorsa açıklamalı bir şekilde cevaplar verilecektir. 

4.3.5.2. Teknik şartnamedeki tüm cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı 

doküman, katalog fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile 

birebir uyumlu olacaktır.) 

4.3.5.3. İstekliler ihale konusu işin gerçekleştirilebilmesi için teklif ettikleri donanım ve 

çevre birimlerinin adet, marka ve modelleri ile yazılımların adet versiyon ve kullanıcı sayılarını 

belirten bir listeyi vereceklerdir. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

4.4.1. İsteklilerin “Anahtar teslimi stüdyo ve reji kurulumu” bir işi yaptıklarını gösterir iş 

deneyim belgesini sunmaları gerekmektedir. 

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir.  

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, 03.06.2014 saat 14.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4351/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2014 Kampanya Dönemi (± % 20 toleranslı) 10.000 ton Kristal şeker 

Ambalajlanması Hizmeti 18 kişi ile [(± %20 toleranslı) 900 yevmiye] Şartname ve Sözleşme 

esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede 

tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması 

halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2014/55734 

1. İdarenin  

a) Adresi : YURTBAŞI/ELAZIĞ 

b) Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414  

c) Elektronik Posta Adresi : elazigseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) :  

2. İhale Konusu Hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : (± %20 toleranslı) 10.000 Ton Kristal Şeker 

Ambalajlanması Hizmeti (18 kişi ile): (± %20 

toleranslı) 900 yevmiye (Ulusal Bayram ve Genel 

Tatil yevmiyeleri toplamı 27 yevmiye)  

b) Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi : 2014 Kampanya Dönemi (± % 20 toleranslı 50 gün) 

3. İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi - Saati : 03/06/2014 - 14:00  

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1. 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,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili 

mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,  

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: İstenmemektedir. 

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler  

Çalıştırılacak 18 kişiden 3’ünün (her vardiyada 1kişi olmak üzere) en az lise ve dengi okul 

mezunu olması diğer 15 kişinin de okur yazar olması gerekmektedir. 

 Yüklenicinin ve çalıştıracağı kişilerin nüfus cüzdan suretleri, diploma suretleri ile 

ikametgah belgeleri idareye verilecektir. Savcılıktan iyi halini gösterir yazıyı da getirmeleri 

zorunludur. 

(Ancak yüklenicinin kendine ait evraklar hariç diğerleri ihale kaldıktan sonra sözleşme 

aşamasında istenecektir. 

18 yaşından küçük elemanlar çalıştırılmayacaktır. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,-(Yüz) Türk Lirası karşılığı 

aynı adresten satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI HABERLEŞME 

SERVİSİNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

Diğer Hususlar: 

Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 4306/1-1 
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TTK. İHTİYACI OLARAK (6 KALEM) 2.890 KG OTGUN (SİSAL) HALAT ALIMI 4734 

SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125       ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 - 372 259 47 94 - 259 47 77 

Fax : 0 372 - 251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu işin nev’i 
Sıra No Malzemenin Cinsi 

Toplam 

Miktarı/Kg. 

a) Niteliği, türü ve miktarı 1- Otgun (Sisal) Halat Ø10 mm. 170 

2- Otgun (Sisal) Halat Ø 12 mm. 420 

3- Otgun (Sisal) Halat Ø14 mm. 1100 

4- Otgun (Sisal) Halat Ø16 mm. 610 

5- Otgun (Sisal) Halat Ø18 mm. 350 

6- Otgun (Sisal) Halat Ø22 mm. 240 

b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü fatura muhteviyatı 

malzemeler için Maden Makinaları Fabrika İşletme 

Müdürlüğü Ambarı, diğer Müessese Müdürlükleri 

fatura muhteviyatı malzemeler için Bülent Ecevit 

Caddesindeki TTK Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Ambarıdır. 

c) Teslim tarihi  : Malzemelerin teslim süresi: 30 (Otuz) takvim 

gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 11.06.2014 - Çarşamba saat 15:00 

c) Dosya no : 1412028 

d) İhale kayıt no : 2014/54747 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterler: 

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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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, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İhale İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 

j) İdari şartnamemizin 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

6 - Sisal halatlar TS EN ISO 1181; 2006’ya uygun olacaktır. Ayrıca %100 sisal iplik 

olacaktır. 

7 - Firmalar bir rodadaki halatın ağırlığını ve uzunluğunu tekliflerinde belirteceklerdir. 

Firmaların miktar toleransı teklifleri buna göre değerlendirilecektir. 

8 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

9 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire 

Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde 

(Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 

20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

10 - Teklifler en geç 11.06.2014 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 
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11 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. 

Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

17 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

18 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama 

işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 

15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 4295/1-1 

—— • —— 

ÇAY ÇİÇEĞİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

                                                         RİZE 

1 - Teşekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı 7.500.000 Adet 

500 Gr.lık Çay Çiçeği Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize 

3 - İhaleye Katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.06.2014 günü saat 14:00’e kadar Çay işletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu-Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektuplarını aynı gün saat 14:00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul 

edilemez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV. Hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmı teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 4217/1-1 
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PATLAÇ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı : Patlaç sistemi alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/54852 

Dosya No : 1426468 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN 

SOYAK SOKAK NO:2   57090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Patlaç sistemi 1 takım 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Taşkömürü 

İşletme Müessesesi işyeri/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  :  İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 03.06.2014 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

5-1 - ISO 9001-2008 kalite sistem belgesi ve CE belgesi. 

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 03.06.2014 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4294/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhalenin konusu:  

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çakmaklı Köyü sınırları içerisinde bulunan Makina ve Kimya 

Endüstrisi Kurumu’na ait 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 ve 270 nolu parseller ile bu parseller 

üzerinde yer alan 8 blok 48 daireden oluşan natamam binaların ihale yolu ile satışı. 

İhale konusu taşınmazın niteliği:  

263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 ve 270 nolu parsellerin toplam alanı 34.550 m2’dir. 

Tarla vasıflı taşınmazların üzerinde 8 blok 48 adet daireden oluşan %52’si tamamlanmış ve çatıları 

bitirilmiş binalar bulunmaktadır. Her blok bodrum + zemin + 2 normal kattan müteşekkildir. 

Bodrum dışında her katta 2 dairesi vardır. Daireler toplam 115.78 m2 yüzölçümlü 2 oda 1 salon 

1 mutfak 1 wc 1 banyo ve holden ibarettir. 

İhale konusu taşınmazın yeri: MKE Aliağa Hurda Müdürlüğü Lojman Sahası yanı, 

Çakmaklı Köyü, Aliağa /İZMİR 

İhale konusu taşınmazın miktarı:  

Toplam 34.550 m² alana sahip, birbirine bitişik 8 adet tarla vasıflı taşınmaz ile bu 

taşınmazlar üzerinde % 52’si tamamlanmış 8 blok 48 adet daire. 

İhale yeri ve usulü: 

Yukarıda konusu, niteliği, yeri ve miktarı bildirilen taşınmaz; 25/06/2014 Çarşamba günü, 

saat 14:00’da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, Degol Cad. No: 4 PK: 06330, 7. Kat, Oda No: 716 Tandoğan/ANKARA adresinde, 

Kapalı Teklif Usulü (Sonrasında ihale komisyonu gerekli görmesi halinde açık artırma ile ihaleye 

devam edebilir) ile satılacaktır. 

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: 

İhale dokümanı;  

a) MKE Genel Müdürlüğü, (Yatırım Planlama Daire Başkanlığı, Degol Cad. No: 4  

PK: 06330 Kat: 7 Tandoğan/ANKARA)  

b) MKE Aliağa Hurda Müdürlüğü, (Sanayi Cad. No: 36 PK: 35801 Çakmaklı Köyü, 

Aliağa/İZMİR)  

c) MKE İstanbul Pazarlama Şubesi, (Halil Rıfat Paşa Mah. Abdullah Eraslan Cad. Perpa 

Ticaret Merkezi B-Blok Kat: 11 No: 1622-1623-1624-1625 Şişli/İSTANBUL) adreslerinde mesai 

saatleri içerisinde görülebilecek ve 1.000 TL bedel üzerinden satın alınabilecektir. 

Tekliflerin sunulacağı yer: 

İhaleye katılacak istekliler tekliflerini en geç 25/06/2014 Çarşamba günü saat 14:00’a 

kadar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, Degol Cad. No: 4 PK: 06330 7. Kat, Oda No: 718 Tandoğan/ANKARA adresine 

“alındı belgesi” karşılığında verebileceklerdir.  

Muhammen bedel, geçici teminat ve kesin teminata ilişkin bilgiler: 

İhale konusu taşınmazların muhammen bedeli 6.910.000,00 TL olup verilecek tekliflerde 

taşınmazların tamamına birden tek bir teklif verilecektir. Taşınmazlara ayrı ayrı verilen teklifler 

geçersiz sayılacaktır. Geçici teminat tutarı 207.300,00 TL’dir. Kesin teminat miktarı ise; satış 

işleminin peşin olması sebebiyle kesin teminat bu ihale için belirlenmemiştir. 

İsteklilerde aranan nitelikler ve İhaleye katılma şartları:  
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İhaleye katılabilmek için;  

a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek, 

c) Bu şartnamede varsa istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak, 

d) İşin gereğine göre idarece tespit edilecek diğer belgeleri vermek, 

e) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile 

tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili 

olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri;  

şarttır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve mevzuatına tabi olmayıp ihale veya 

pazarlığı yapıp yapmamakta veya satış işlemini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta 

serbesttir. 

İlan olunur. 4129/2-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KANUN VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK 

HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 3.029,65-TL. ile en çok 185.802,01- TL. arasında değişen; 

29/05/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 303,00.- TL. en 

çok 18.581,00- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B.Oto, Römork, 

Kamyonet, Dorse,Tır Çekicisi cinsi 21 adet araç ; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi 

Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze- KOCAELİ adresindeki Konferans salonunda 

30/05/2014 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) (262) (646 24 95) 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 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 4296/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85262’Nolu parselasyon 

planı, Belediye Encümenimizin 15.04.2014 tarih ve 92/524 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur, 

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 08/05/2014 tarih ve 1146/2281 sayılı kararlarıyla 

onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 22.05.2014 tarihinde 

müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır. 

85262 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Erler (Fatih Sultan ) Mahallesi İmarın 42039 Ada 1 sayılı parsel, park ve yol. 

İrtifak Hakları: 42039 ada 1 parseldeki Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 

lehine 87 m2’lik irtifak hakkının 85262 nolu parselasyon planıyla oluşan 49080 Ada 1 nolu 

parsele taşınmasına karar verilmiştir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 4305/1-1 
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Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör ve Doçent 

alınacaktır. 

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu 

için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan 

suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve 

belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4 (Dört), Profesör kadrosuna 

başvuracakların ise 6 (Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri 

gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden 

haberler & duyurular sayfasında ulaşabilirsiniz. 

 

Fakülte Bölümü Anabilim Dalı / Program Unvan Adet 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Kimya 
Fizikokimya Anabilim Dalı Doçent 1 

Biyokimya  Anabilim Dalı Doçent 1 

Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Doçent 1 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar Bilimleri 

Profesör 1 Bilgisayar Donanımı 

Bilgisayar Yazılımı 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar Bilimleri 

Doçent 1 Bilgisayar Donanımı 

Bilgisayar Yazılımı 

İstanbul MYO 
İktisadi ve İdari 

Programlar 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Doçent 

1 

 4385/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesi, 128 ada, 127 parsel üzerindeki 824605 YİBF nolu 

yapının denetimini üstlenen 1277 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ekolteknik Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Güler ELBİSTANLI 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 

17.04.2014 tarihli ve E.2014/701 sayılı kararı ile “yürütmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama 

Denetçisi Elektrik Mühendisi Güler ELBİSTANLI (Oda Sicil No:40367, Denetçi No:21633) 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 09.05.2014 tarih ve 3876 sayılı 

Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 4312/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Posof Kadastro Mahkemesinin 2007/19 Esas, 2010/17 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümler gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 4321/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/24888 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü 
İl/İlçe Eskişehir 

Adresi 

Demir Atölyesi Vişnelik Mah. 

M.Kemal Atatürk Cad. No: 57/A 

26010 Odunpazarı/Eskişehir 

Tel-Faks 02222302751-02222301764 

Posta Kodu  E-Mail eskisehir@sgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
AK-TÜRK İnş. Turizm Petrol Ürünleri 

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Ali Paşa Mah. Yeni Sokak No: 5 Daire 

21/A Tokat-Merkez 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0110553722 V.N  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 5006                          

Oda Sicil No: Tokat/5274 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4345/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4357/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 2014 – Sayı : 29007 

 

 

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. 

 4360/1-1 



22 Mayıs 2014 – Sayı : 29007 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 2014 – Sayı : 29007 

 

 



22 Mayıs 2014 – Sayı : 29007 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

 
 4353/1-1 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 2014 – Sayı : 29007 

 

 



22 Mayıs 2014 – Sayı : 29007 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 2014 – Sayı : 29007 

 

 



22 Mayıs 2014 – Sayı : 29007 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 2014 – Sayı : 29007 

 

 



22 Mayıs 2014 – Sayı : 29007 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 2014 – Sayı : 29007 

 

 



22 Mayıs 2014 – Sayı : 29007 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 2014 – Sayı : 29007 

 

 



22 Mayıs 2014 – Sayı : 29007 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 2014 – Sayı : 29007

Sayfa

1

2

4

5

6

7

8

11
11

12

12

14
15

15
35
39
48
51

53

53

55
55
56
56
57
69

70
74
88
95

100

107
110
126
134

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TÜZÜK
2014/6162 İşkolları Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6136 Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında

Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2014/6182 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke,

Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve
99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/6220 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine Bağlı Bazı Odaların İdari ve Mali Denetiminin Yapılması
Hakkında Karar

2014/6242 Ordu İlinde Tesis Edilecek Piro Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2014/6243 Artvin İlinde Tesis Edilecek Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların
Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6250 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bünyesinde Düzenlenen Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmet İçi Eğitim
Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer
Hususların Tespitine Dair Esaslar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’e, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
2014/6097 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
2014/6293 Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve

Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Plânlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
— Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına

Dair Yönetmelik
— Selahaddin Eyyubi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
— Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE
— Batı Balkan Ülkeleri Sel Felaketi Yardım Kampanyası ile İlgili 2014/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/32)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/37)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/38)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/40)
— Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (No: TMKTDGM-01)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/5/2014 Tarihli ve 2014/51 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2012/836 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/1614 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/5660 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/6065 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/6398 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 21/5/2014 tarihli ve 29006 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Devlet Ormanları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların
Yayla Alanı Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar yayımlanmıştır.

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


