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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

Kanun No. 6570 Kabul Tarihi: 20/11/2014

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere

uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini sağlamak

üzere İstanbul Tahkim Merkezinin kurulması ile Merkezin teşkilat ve faaliyetlerine ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kuruluş

MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasını sağlamak ve Kanunla kendisine verilen

görevleri yerine getirmek üzere tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine tabi İstanbul Tahkim

Merkezi kurulmuştur.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Merkez: İstanbul Tahkim Merkezini,

b) Tahkim Divanı: İlgisine göre Millî Tahkim Divanı veya Milletlerarası Tahkim Diva-

nını,

ifade eder.

Merkezin görevleri

MADDE 4 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin kuralları belirlemek ve

hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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b) Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle ilgili tanıtım ve yayın yapmak,
bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek, desteklemek, gerçekleştirmek, yurt içi ve yurt
dışındaki ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapmak.

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Merkez; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçi, Danışma Kurulu,

Millî ve Milletlerarası Tahkim divanları ile Genel Sekreterlikten oluşur.
Genel Kurul
MADDE 6 – (1) Genel Kurul, mesleğinde en az on yıl tecrübeye sahip olanlar arasından;
a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ticaret ve sanayi odalarından iki, ticaret oda-

larından bir, deniz ticaret odalarından bir, sanayi odalarından bir ve ticaret borsalarından bir
olmak üzere seçeceği toplam altı,

b) Baro başkanlarının baroya kayıtlı avukatlar arasından seçeceği dört,
c) Yükseköğretim Kurulunun tahkim konusunda tecrübeli öğretim üyeleri arasından

seçeceği üç,
ç) Türkiye İhracatçılar Meclisinin seçeceği iki,
d) Adalet Bakanlığının idari görevde çalışan birinci sınıf hâkimler arasından seçeceği bir,
e) Türkiye Bankalar Birliğinin seçeceği bir,
f) Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin seçeceği bir,
g) Sermaye Piyasası Kurulunun seçeceği bir,
ğ) Borsa İstanbul Anonim Şirketinin seçeceği bir,
h) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun seçeceği bir,
ı) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun seçeceği bir,
i) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin seçeceği bir,
j) En fazla üyeye sahip işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarından birer,
temsilci olmak üzere toplam yirmi beş üyeden oluşur. Bu temsilciler, yukarıda sayılan

kurumların yönetim organları tarafından seçilir. Üyelerin seçildikleri kurumdaki görevleri de-
vam eder. Baro başkanları kontenjanından seçilecek temsilcilerin belirlenmesi amacıyla Türkiye
Barolar Birliği tarafından adayların bildirildiği tarihten itibaren on gün içinde Birlik tarafından
belirlenen yer ve zamanda baro başkanları tarafından seçim yapılır. Her bir baro başkanının
bir oy kullanabileceği bu seçimde, en fazla oy alan dört aday üye seçilmiş sayılır.

(2) Genel Kurul üyeleri dört yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Üye-
liğin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, bu üyenin kalan süresini tamamlamak üzere
aynı kontenjandan seçim yapılır.

Genel Kurulun görevleri ve çalışma usulü
MADDE 7 – (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri ile denetçileri seçmek.
b) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bilançosu ile Denetçi raporunu inceleyip Yönetim

Kurulunun ibrası hakkında karar vermek.
c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yön-

temlerine ilişkin uygulanacak kurallar ile Merkezin işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren dü-
zenlemeleri ve bütçeyi inceleyip onaylamak.

ç) Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri ile denetçilerin huzur hak-
kı, ücret ve masraflarını belirlemek.
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(2) Genel Kurul yılda bir kez ekim ayında toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya De-
netçi, gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

(3) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların
salt çoğunluğuyla karar alır.

Yönetim Kurulu ve çalışma usulü
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından dört yıl için

seçtiği beş asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden se-
çilebilir. En az üç asıl ve iki yedek üyenin hukuk fakültesi mezunu olması zorunludur. Yönetim
Kurulu, hukuk fakültesi mezunu üyeleri arasından bir Başkan seçer.

(2) Yönetim Kurulu en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve üye tamsayısının salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu, toplantılarını elektronik ortamda da yapabilir.

(3) Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi hâlinde, birinci fıkra
nazara alınarak seçimle belirlenen sıraya göre yedek üye kalan süreyi tamamlar.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görevi, yeni Yönetim Kurulu oluşuncaya kadar devam
eder.

(5) Toplantılara mazeretsiz olarak art arda iki kez veya bir yıl içinde üç kez katılmayan
Yönetim Kurulu üyesinin görevi kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu ve Başkanın görevleri
MADDE 9 – (1) Merkezin icra organı olan Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulanacak kurallar

ile Merkezin işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren düzenleme taslaklarını hazırlayıp Danışma
Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Genel Kurulun onayına sunmak.

b) Bilanço ve faaliyet raporunu hazırlayıp Genel Kurulun ibrasına sunmak.
c) Gelecek yıla ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmak.
ç) Hakem ücret ve Merkez hizmet bedel tarifelerini hazırlayarak Genel Kurulun onayına

sunmak.
(2) Merkezin idare ve temsili Başkana aittir. Başkan, yokluğunda görevlerini yapmak

üzere bir Yönetim Kurulu üyesini görevlendirir.
Denetçi
MADDE 10 – (1) Genel Kurul, üyeleri arasından ya da dışarıdan üçten fazla olmamak

üzere bir veya birden fazla kişiyi dört yıl için denetçi olarak seçer. Denetçinin görevinin
herhangi bir sebeple sona ermesi hâlinde kalan süreyi tamamlamak üzere bir yedek denetçi
seçilir.

(2) Denetçi, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyetlerini denetleyerek Genel Kurula sunmak
üzere bir rapor hazırlar. Birden fazla denetçi bulunması hâlinde rapor müştereken hazırlanır.

Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları çerçevesinde bilgi ve görüşle-

rinden yararlanılmak üzere tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda
en az beş yıllık tecrübeye sahip on beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Ku-
rulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından dört yıl için seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hâllerde Danışma Kurulunun görüşüne başvurur.
(3) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır

ve görüşüne başvurulan konularda rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.
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Millî Tahkim Divanı ve Milletlerarası Tahkim Divanı
MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde ayrı ayrı Millî Tahkim Divanı ve Milletlerarası

Tahkim Divanı oluşturulur. Tahkim divanlarında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter
doğal üye olup, ayrıca Yönetim Kurulu tarafından mesleğinde en az on yıl tecrübeye sahip hu-
kukçular arasından seçilecek üçer üye yer alır. Yönetim Kurulu tarafından seçilen Tahkim Di-
vanı üyelerinin görev süresi beş yıldır.

(2) Tahkim Divanı başkanları, Divan üyeleri tarafından üye tam sayısının salt çoğun-
luğuyla seçilir.

(3) Tahkim Divanı, Divan Başkanının başkanlığında en az üç üyenin katılımıyla toplanır
ve toplantıya katılanların çoğunluğuyla karar alır; oyların eşitliği hâlinde Divan Başkanının
oyu doğrultusunda karar alınmış sayılır. Tahkim Divanı kararlarına karşı taraflar kararın ken-
dilerine tebliğinden itibaren bir hafta içinde kararı veren Divana itiraz edebilir. İtiraz üzerine
verilen karar kesindir.

(4) Tahkim Divanı, toplantılarını elektronik ortamda da yapabilir ve karar alabilir.
(5) Tahkim Divanı üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi hâlinde, bu üyenin görev

süresini tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
(6) Tahkim Divanı, Merkezin belirlediği Tahkim kurallarında öngörülen görevleri yerine

getirir.
Genel Sekreterlik
MADDE 13 – (1) Genel Sekreterlik; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve ye-

teri kadar personelden oluşur.
(2) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı mesleğinde en az on yıl tecrübeye sa-

hip hukukçular arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
(3) Merkezde tahkim yargılamasına ilişkin işler ile diğer işleri görmek üzere Genel

Sekreterin nezaretinde yeteri kadar büro personeli çalıştırılır.
(4) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm

yöntemlerine ilişkin uygulanacak kurallar ile Merkezin işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren
düzenlemelerde belirlenen görevleri yerine getirir ve Merkezin idari işlerinin yürütülmesinden
sorumludur.

(5) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve büro personeli 22/5/2003 tarihli ve
4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir.

Yasaklılık ve gizlilik
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu üyeleri dışındaki Merkez organlarının üyeleri ile

çalışanları, görev süreleri boyunca Merkez bünyesinde hakemlik veya arabuluculuk yapamaz-
lar. Ancak, tarafların anlaşmalarıyla bu kişilerin hakemlik veya arabuluculuk yapması müm-
kündür.

(2) Merkez organlarının üyeleri ile çalışanları, görevleri dolayısıyla öğreneceği sırlar
ile taraflar ve üçüncü kişilere ait her türlü bilgileri, görevleri sona erse dahi hiçbir kişi ve ku-
ruluşa açıklayamaz, kendisi veya başkası yararına kullanamaz; tarafların yazılı izni olmaksızın
görevi gereği edindiği bilgi ve belgelere dayanarak beyan ve yayınlarda bulunamaz.

Merkezin gelir ve giderleri
MADDE 15 – (1) Merkezin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur:
a) Merkez tarafından ücretli olarak sunulan hizmetler karşılığında elde edilecek gelirler
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b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından tasdik edilen büt-

çenin gelirlerle karşılanamayan kısmı için temsilci sayısı esas alınarak belirlenen orana göre,

baroya kayıtlı avukatlar arasından seçilen üyeler için Türkiye Barolar Birliğince, diğer üyeler

için temsilci seçen kuruluşlarca tahsis edilen paylar

(2) Birinci fıkranın (b) bendi hükmü Adalet Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tara-

fından seçilecek üyeler için uygulanmaz.

(3) Merkez, görevlerinin ifası için gereken harcamaları yapma yetkisine sahiptir.

Uygulanacak hükümler

MADDE 16 – (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 22/11/2001 tarihli ve 4721

sayılı Türk Medenî Kanunu ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri

uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Merkezin

Yönetim Kurulu oluşturuluncaya kadar geçecek süre içindeki tüm destek hizmetleri Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülür.

(2) Bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlarca, Kanunun yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Merkezin Genel Kurulunda görev yapacak temsilciler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bildirilir. Temsilcilerin bildirilmesinden itibaren iki ay

içinde Genel Kurul ilk toplantısını yapar. Genel Kurulun ilk toplantı tarihi, Genel Kurul üyeleri

bakımından dört yıllık görev süresinin başlangıcı olarak kabul edilir.

(3) Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulanacak kurallar

ile Merkezin işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren düzenlemeler, Yönetim Kurulunun seçil-

mesinden itibaren altı ay içinde Merkez tarafından hazırlanır ve yürürlüğe konulur.

(4) Merkezin faaliyetlerini yürütebilmesi için ilk iki yıl bütçesi Başbakanlık bütçesinden

karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Kanun 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/11/2014

—— • ——
167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6571 Kabul Tarihi: 20/11/2014

MADDE 1 – (1) Uluslararası Çalışma Örgütünün 1988 yılında yapılan 75 inci Ulus-

lararası Çalışma Konferansında kabul edilen “167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık

Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

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

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/11/2014
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2014/6965

3/6/2014 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması;

Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 6898824 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve

244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/10/2014 tari-

hinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  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 : 2014/6977

14 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da imzalanan ekli “Türk-Çek Kara Ulaştırması Karma

Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve

6896935 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci mad-

delerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  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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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan:

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini be-

lirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve

taşra teşkilatında görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

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

nununun 124 ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin

16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında

görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösteril-

miştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri

uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 6 – (1) 25/12/2010 tarihli ve 27796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl

Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ile 26/1/2011 tarihli

ve 27827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin

Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlı-

ğının bağlı bulunduğu Başbakan Yardımcısı yürütür.
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME 
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin gö-
revde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununa tabi olarak Bakanlıkta görev yapan personelden, 5 inci maddede sayılan görevlere, gö-
revde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

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

nunu, 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan De-
ğişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı hizmet gru-

bunda ya da hizmet grubu içinde alt görev grupları olması halinde aynı alt görev grubunda gös-
terilen görevleri,

c) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
ç) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
d) Birim: 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan hizmet birimlerini,
e) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere aynı veya

başka hizmet grupları arasından yapılacak atamaları,
f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre; Şube Müdürü kadrola-

rına atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; hizmet gruplarında sa-
yılan diğer görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

g) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı dü-
zeyde unvanların bir araya getirilmesi ile oluşturulan grubu,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben-
dine göre hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara yapılan atamaları,
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i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan
yazılı sınavı,

j) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha
üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hizmet Grupları

Hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ile unvan değişikliğine

tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube Müdürü,
2) Şef.
b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Sivil Savunma Uzmanı, Uzman.
c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici.
ç) İdari hizmetleri grubu;
1) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Sekreter, Şoför.
d) Destek hizmetleri grubu;
1) Hizmetli.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
a) Avukat, Hemşire, Grafiker, İstatistikçi, Kütüphaneci, Mimar, Mütercim, Mühendis,

Öğretmen, Psikolog, Programcı, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Tekniker, Teknisyen.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atanacaklarda Aranılacak Şartlar

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak

atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Genel şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi ile ilgili diğer mevzuatta

aranan niteliklere sahip olmak,
b) En az altı ay Bakanlıkta çalışmış olmak,
c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
(3) Özel şartlar:
a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,
b) Sivil Savunma Uzmanı ve Uzman kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,
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c) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,
ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,
3) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,
d) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Sekreter ve Şoför

kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolarda çalışmış olmak,
3) Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek

için; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan
bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi al-
dığını belgelemek,

4) Şoför kadrosuna atanabilmek için; en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
gerekir.
(4) İlan edilen kadrolar için şartları sağlayacak personel bulunmaması halinde ikinci

fıkranın (b) bendinde yer alan süre şartı aranmaz.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 7 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği

sınavında başarılı olmak gerekir.
Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar

unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.
a) Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, Kütüphaneci,

Öğretmen, Grafiker, Tekniker, Teknisyen, Hemşire ve benzeri mesleki ve teknik öğrenim gör-
müş olmayı gerektiren kadrolara atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercim, tercümanlık bölümlerinden veya

ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde puan almış olmak,
ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olup; bilgisayar programcılığı bölümünden

mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığınca onay-
lı veya Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından
alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,
gerekir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav şartı
MADDE 9 – (1) Şube Müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacakların

yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise
yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolara, unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı
sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak

kadrolar yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilerek
personele duyurulur.

(2) Duyuruda; sınava katılma şartları ile sınavın hangi usulde yapılacağına, atama ya-
pılacak kadroların sınıfı, unvanı ile derecesi ve sayısına, sınav tarihi ile yerine, başvuru tarihi
ile süresi, yeri ve son başvuru tarihine, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının baş-
lıkları ile sınavdaki ağırlıklarına ve gerektiğinde sözlü sınava ilişkin hususlara yer verilir.

(3) Başvurular için öngörülecek süre on iş gününden, son başvuru tarihi ile yazılı sınav
tarihi arasındaki süre ise on günden az olamaz.

(4) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan ni-
telikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için
duyuruda belirlenen şekilde başvuruda bulunabilir.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(6) İlan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statü-
sünde bulunanlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılamazlar.

(7) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Baş-
kanlığı tarafından incelenerek aranan şartları taşıyanlar Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(8) Sınav başvuruları, duyuruda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.
Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından

uygun görülen zamanlarda, Sınav Kurulunca belirlenen ve duyuruda yer verilen konulardan
yapılır.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavları, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu
Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de
yaptırılabilir. Bu durumda sınavın yürütülmesine ve sınav sonuçlarına itiraza ilişkin hususlara,
Bakanlık ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan protokolde yer verilir.

(3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı sayılmak için yüz puan üzerinden alın-
ması gereken asgari puan, sözlü sınava alınması gereken personel için altmış, diğer kadrolara
atanacaklar için en az yetmiş puandır.

(4) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin, yerine başkası sınava girenlerin
veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmaz, atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir ve ayrıca haklarında gerekli yasal
işlemler başlatılır.
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Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Şube Müdürü kadrolarına atanacakların belirlenmesi amacıyla yapı-

lan yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere
ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday ile son adayla aynı puana sahip olan adayların
tamamı ile sözlü sınav tarihi ve yeri Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(2) Adaylar, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak değerlendirilir.
(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü

sınav puanı tespit edilir.
(4) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kad-

ro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Şube Müdürü kad-
rolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara
atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan
edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak adaydan, en fazla asıl aday sayısı kadar
aday, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları sonucunda başarı puanlarının eşit
olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu fazla olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
Sınav sonuçlarının açıklanması
MADDE 14 – (1) Sınav Kurulu, yazılı/sözlü sınav sonuçlarının Bakanlık internet site-

sinde ilan edilmesini sağlar.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 15 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri, ilgili-

lerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar Personel
Dairesi Başkanlığında saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 16 – (1) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav so-

nuçlarına itiraz edilebilir. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itirazlar üzerine
Sınav Kurulu tarafından on beş iş günü içinde itirazlar karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak
bildirilir.
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Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 17 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasına göre

atanır.

(2) Sınav Kurulunca adaylardan tercih alınmasına karar verilmesi durumunda ise başarı

sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-

maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya

da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-

baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava

ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre

atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar, başarısız olanlar,

atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, atanmaya hak kazandıkları kadroya

ilişkin görevlerine mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanlar veya yedeklerden altı aylık

süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınav duyurusuna kadar

atanmamış olanlar, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen

bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine

tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz etmiş bulunan Bakanlık personelinin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak

üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı

sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine

ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı

sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, unvan

değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere ataması yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav Kurulu ve Görevleri

Sınav kurulu

MADDE 19 – (1) Sınav Kurulu, Bakan onayı ile oluşturulur.

(2) Kurul; Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Müsteşar Yardımcıları,

birim amirleri veya yardımcıları arasından tespit edilecek üç üye ile Personel Dairesi Başkanı

olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle iki yedek üye seçilir. İhtiyaç
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duyulması halinde Bakanlık dışından kamu görevlileri arasından Kurula üye veya üyeler gö-

revlendirilebilir. Kurul, Başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy

çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.
(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava katılacak personel için aranan öğrenim

ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.
(4) Sınavlara, Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar

(bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya
üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlen-
dirilir.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
(6) Sınav Kurulu; sınavların hazırlanması ve yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itiraz-

ların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları
MADDE 20 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi

yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Hizmet grupları arasındaki geçişler
MADDE 21 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağı-

daki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı hizmet grubunun aynı alt görev grubu içinde yer alan görevlere veya alt görev-

lere atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla ilgili personelin isteği üzerine
sınav yapılmaksızın atama yapılabilir.

b) Hizmet grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görev gru-
bundan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey gö-
revlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan
için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimi yapmış olanların uzman veya aynı düzeydeki görevler ya da daha
alt görevlere sınavsız olarak atamaları yapılabilir.

d) Avukat unvanlı kadrodan hukuk müşaviri unvanlı kadroya yapılacak atamalarda sınav
şartı aranmaz.

Naklen atamalar
MADDE 22 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, bu Yönetme-

likteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt görev grubunda yer alan diğer
unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atanabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi görevlere atanmaları; ihraz ettikleri unvanların, bu Yönetmelikte yer alan unvanlarla aynı
olmaması halinde, öğrenim durumları, ihraz ettikleri unvan ve Devlet Personel Başkanlığının
görüşü dikkate alınarak yapılır.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar
MADDE 23 – (1) Başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu veya gerekli

şartları taşımadığı daha sonra anlaşılanların atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa bile
iptal edilir.
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Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 24 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hüküm-

lerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uya-

rınca kazananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 8/11/2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genç-

lik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla

iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı

maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL

TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/11/2005 tarihli ve 25998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sa-

vunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Gö-

revde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)

bendinin (2) numaralı alt bendinde geçen “(f) bendinin” ibaresi “(d) bendinin” olarak, aynı fık-

ranın (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde geçen “(f) bendinin” ibaresi “(d) bendinin” olarak,

aynı fıkranın (ğ) bendinin (2) numaralı alt bendinde geçen “(f) bendinin” ibaresi “(d) bendinin”

olarak, aynı fıkranın (k) bendinin (2) numaralı alt bendinde geçen “(f) bendinin” ibaresi “(d)

bendinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal

ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME 
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/1/2014 tarihli ve 28898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinin ikinci fıkrasına mevcut (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi ek-
lenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendi  aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici,”
“a) Aktüer, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, grafiker,

hemşire, istatistikçi, matematikçi, mimar, mühendis, mütercim, programcı, sağlık memuru,
sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, tekniker, teknisyen.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2)
numaralı alt bendi,  (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, (c) bendinin (2) numaralı alt bendi, (d)
bendi ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendine aşağıdaki (2) numaralı alt bent
ve aynı fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“2) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı, uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş ta-
bibi, eczacı, mühendis, mimar, APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma
uzmanı, muhasebeci, şef, istatistikçi, çözümleyici, programcı, matematikçi, aktüer kimyager,
grafiker, tekniker, diyetisyen, biyolog, sosyal çalışmacı veya çocuk gelişimcisi kadrolarında
en az iki yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin en az altı ayını Kurumda geçirmiş olmak,”

“2) Uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, biyolog, mühendis, mimar, APK
uzmanı, araştırmacı, eğitim uzmanı, muhasebeci, matematikçi, aktüer, kimyager, grafiker, uz-
man, şef, koruma ve güvenlik şefi, sosyal güvenlik kontrol memuru veya icra memuru kadro-
larında en az iki yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin en az altı ayını Kurumda geçirmiş olmak,”

“2) Şef kadrosunda en az iki yıl hizmeti bulunmak veya memur, veri hazırlama ve kont-
rol işletmeni, icra memuru, mütercim, grafiker, biyolog, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık
memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında en az beş yıl hiz-
meti bulunmak ve bu sürenin en az altı ayını Kurumda geçirmiş olmak,”

“d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Mühendis, istatistikçi veya programcı kadrolarında en az iki yıl fiilen görev yapmış

olmak ve bu sürenin en az altı ayını Kurumda geçirmiş olmak,
3) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile Kurumca belirlenecek en az bir program-

lama dilini bildiğini (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel
bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık
sertifikası) belgelemek,”

“e) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun ol-

mak,
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2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, mütercim, grafiker, tek-
nisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan
kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin en az altı ayını Kurumda geçirmiş
olmak,”

“2) Kurumda en az altı ay çalışmış olmak,”
“f) Memur ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için, Milli Eğitim Ba-

kanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında
bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca
düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

3) Kurumda en az altı ay çalışmış olmak,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürür-

lükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.
“h) Aktüer kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların aktüerya, matematik veya istatistik bölümle-

rinden mezun olmak,”
“ı) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların grafik-tasarımla ilgili bölümlerinin birinden mezun

olmak,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak

personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü

sınav” ibaresi “yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması” olarak, ikinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “başarı

puanlarına” ibaresi “en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralamasına” şeklinde, ikinci
fıkrasında yer alan “puanları” ibaresi “sıralaması” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “ilan
edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan  “maddeye göre” ibaresi “mad-
deye göre belirlenmesi halinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/1/2014 28898
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN 
DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununa tabi olarak Genel Müdürlükte görev yapan personelden, 5 inci maddede sayılan gö-
revlere, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

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

nunu, 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile
15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum
ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı hizmet gru-

bunda ya da hizmet grubu içinde alt görev grupları olması halinde aynı alt görev grubunda gös-
terilen görevleri,

c) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
ç) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
d) Birim: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez teş-

kilatı birimleri ile bölge ve yurt müdürlüklerini,
e) Genel Müdür: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,
g) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere aynı veya

başka hizmet grupları arasından yapılacak atamaları,
ğ) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre; Şube Müdürü, Yurt

Müdürü ve Kuruluş Müdürü kadrolarına atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve
sözlü sınavı; hizmet gruplarında sayılan diğer görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla
yapılan yazılı sınavı,

h) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı dü-
zeyde unvanların bir araya getirilmesi ile oluşturulan grubu,

ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben-
dine göre hesaplanan süreleri,
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i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara yapılan atamaları,
k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan
yazılı sınavı,

l) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha
üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hizmet Grupları

Hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ile unvan değişikliğine

tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube Müdürü, Yurt Müdürü, Kuruluş Müdürü,
2) Yurt Müdür Yardımcısı,
3) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.
b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Sivil Savunma Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman.
c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici.
ç) İdari hizmetler grubu;
1) Muhasebeci,
2) Veznedar, Programcı Yardımcısı,  Bilgisayar İşletmeni, Yurt Yönetim Memuru, Veri

Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Satın Alma Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Me-
mur, Sekreter, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

d) Destek hizmetleri grubu;
1) Hizmetli, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Bekçi, Dağıtıcı, Kaloriferci, Berber.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
a) Avukat, Diyetisyen, Eğitim Rehberi, Grafiker, Hemşire, İstatistikçi, Kütüphaneci,

Matematikçi, Mimar, Mühendis, Mütercim, Psikolog, Programcı, Sağlık Memuru, Sosyal Ça-
lışmacı, Sosyolog, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Tercüman.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atanacaklarda Aranılacak Şartlar

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak

atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Genel şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi ile ilgili diğer mevzuatta

aranan niteliklere sahip olmak,
b) En az altı ay Genel Müdürlükte çalışmış olmak,
c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
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(3) Özel şartlar:
a) Şube Müdürü, Yurt Müdürü ve Kuruluş Müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,
b) Sivil Savunma Uzmanı, Eğitim Uzmanı ve Uzman kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,
c) Yurt Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,
ç) Şef ve Koruma ve Güvenlik Şefi kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,
3) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Kanunda aranan şartlara sahip olmak,
d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,
3) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,
e) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,
f) Yurt Yönetim Memuru ve Programcı Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Programcı yardımcısı kadrosu için, bilgisayar programcılığı bölümünden mezun ol-

mak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurs-
lardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip
olmak,

g) Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Satın Alma
Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Sekreter, Şoför, Koruma ve Güvenlik Gö-
revlisi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Yardımcı hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda çalışmış olmak,
3) Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek

için; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan
bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi al-
dığını belgelemek,

4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanunda aranan şartlara sahip olmak,

5) Şoför kadrosuna atanabilmek için; en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
gerekir.
(4) İlan edilen kadrolar için şartları sağlayacak personel bulunmaması halinde ikinci

fıkranın (b) bendinde yer alan süre şartı aranmaz.

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                               29 Kasım 2014 – Sayı : 29190



Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 7 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği

sınavında başarılı olmak gerekir.
Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar

unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.
a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, İstatistikçi, Sosyal Çalışmacı, Matematikçi, Psi-

kolog, Sosyolog, Grafiker, Kütüphaneci, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Eğitim Rehberi,
Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen ve benzeri mesleki ve teknik öğrenim görmüş olmayı ge-
rektiren kadrolara atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
c) Mütercim ve Tercüman kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercim, tercümanlık bölümlerinden veya

ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde puan almış olmak,
ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olup; bilgisayar programcılığı bölümünden

mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığınca onay-
lı veya Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından
alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,
gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav şartı
MADDE 9 – (1) Şube Müdürü, Yurt Müdürü ve Kuruluş Müdürü kadrolarına görevde

yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme
suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolara, unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı
sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak

kadrolar yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan
edilerek personele duyurulur.

(2) Duyuruda; sınava katılma şartları ile sınavın hangi usulde yapılacağına, atama ya-
pılacak kadroların sınıfı, unvanı ile derecesi ve sayısına, sınav tarihi ile yerine, başvuru tarihi
ile süresi, yeri ve son başvuru tarihine, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının baş-
lıkları ile sınavdaki ağırlıklarına ve gerektiğinde sözlü sınava ilişkin hususlara yer verilir.

(3) Başvurular için öngörülecek süre on iş gününden, son başvuru tarihi ile yazılı sınav
tarihi arasındaki süre ise on günden az olamaz.

(4) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan ni-
telikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için
duyuruda belirlenen şekilde başvuruda bulunabilir.
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(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(6) İlan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statü-
sünde bulunanlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılamazlar.

(7) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları İnsan Kaynakları Dai-
resi Başkanlığı tarafından incelenerek aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlük internet site-
sinde ilan edilir.

(8) Sınav başvuruları, duyuruda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.
Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uy-

gun görülen zamanlarda, Sınav Kurulunca belirlenen ve duyuruda yer verilen konulardan ya-
pılır.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavları, Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından
birine de yaptırılabilir. Bu durumda sınavın yürütülmesine ve sınav sonuçlarına itiraza ilişkin
hususlara, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan pro-
tokolde yer verilir.

(3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı sayılmak için yüz puan üzerinden alın-
ması gereken asgari puan, sözlü sınava alınması gereken personel için altmış, diğer kadrolara
atanacaklar için en az yetmiş puandır.

(4) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin, yerine başkası sınava girenlerin
veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmaz, atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir ve ayrıca haklarında gerekli yasal
işlemler başlatılır.

Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Şube Müdürü, Yurt Müdürü ve Kuruluş Müdürü kadrolarına atana-

cakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday ile son
adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı ile sözlü sınav tarihi ve yeri Genel Müdürlük
internet sitesinde ilan edilir.

(2) Adaylar, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak değerlendirilir.
(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü

sınav puanı tespit edilir.
(4) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kad-

ro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Şube Müdürü, Yurt
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Müdürü ve Kuruluş Müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının arit-
metik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tes-
pit edilir.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan
edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak adaydan, en fazla asıl aday sayısı kadar
aday, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları sonucunda başarı puanlarının eşit
olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu fazla olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
Sınav sonuçlarının açıklanması
MADDE 14 – (1) Sınav Kurulu, yazılı/sözlü sınav sonuçlarının Genel Müdürlük in-

ternet sitesinde ilan edilmesini sağlar.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 15 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri, ilgili-

lerin özlük dosyalarında, diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar saklanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 16 – (1) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav so-

nuçlarına itiraz edilebilir. Yazılı olarak yapılacak itirazlar üzerine Sınav Kurulu tarafından on
beş iş günü içinde itirazlar karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 17 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasına göre
atanır.

(2) Sınav Kurulunca adaylardan tercih alınmasına karar verilmesi durumunda ise başarı
sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre
atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar, başarısız olanlar,
atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, atanmaya hak kazandıkları kadroya
ilişkin görevlerine mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanlar veya yedeklerden altı aylık
süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınav duyurusuna kadar
atanmamış olanlar, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen
bütün usul ve esaslara tabidir.
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Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine

tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz etmiş bulunan Genel Müdürlük personelinin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri ha-
riç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan deği-
şikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, unvan
değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere ataması yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınav Kurulu ve Görevleri

Sınav kurulu
MADDE 19 – (1) Sınav Kurulu, Bakan onayı ile oluşturulur.
(2) Kurul; Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kay-

nakları Dairesi Başkanı, Eğitim Dairesi Başkanı ile en az Şube Müdürü düzeyinde olmak üzere
toplam beş üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle iki yedek üye seçilir. İhtiyaç duyulması
halinde Genel Müdürlük dışından kamu görevlileri arasından Kurula üye veya üyeler görev-
lendirilebilir. Kurul, başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava katılacak personel için aranan öğrenim
ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınavlara, Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar
(bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya
üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlen-
dirilir.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
(6) Sınav Kurulu; sınavların hazırlanması ve yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itiraz-

ların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları
MADDE 20 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi

yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Hizmet grupları arasındaki geçişler
MADDE 21 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağı-

daki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı hizmet grubunun aynı alt görev grubu içinde yer alan görevlere veya alt görev-

lere atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla ilgili personelin isteği üzerine
sınav yapılmaksızın atama yapılabilir.

b) Hizmet grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görev gru-
bundan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte
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veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı
düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapıla-
bilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan
için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimi yapmış olanların uzman veya aynı düzeydeki görevler ya da daha
alt görevlere sınavsız olarak atamaları yapılabilir.

d) Avukat unvanlı kadrolardan hukuk müşavirliği unvanlı kadrolara yapılacak atama-
larda sınav şartı aranmaz.

Naklen atamalar
MADDE 22 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, bu Yönetme-

likteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt görev grubunda yer alan diğer
unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atanabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi görevlere atanmaları; ihraz ettikleri unvanların, bu Yönetmelikte yer alan unvanlarla aynı
olmaması halinde, öğrenim durumları, ihraz ettikleri unvan ve Devlet Personel Başkanlığının
görüşü dikkate alınarak yapılır.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar
MADDE 23 – (1) Başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu veya gerekli

şartları taşımadığı daha sonra anlaşılanların atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa bile
iptal edilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 24 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hüküm-

lerine göre Genel Müdürlüğe yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Kazanılmış haklar
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uya-

rınca kazananların hakları saklıdır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27 – (1) 30/1/2000 tarihli ve 23949 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

sek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Un-
van Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla

iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı
maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku-

rumu Genel Müdürü yürütür.
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Spor Genel Müdürlüğünden:
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME 

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Spor Genel Müdürlüğü personelinin görevde
yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununa tabi olarak Genel Müdürlükte görev yapan personelden, Gençlik Hizmetleri ve Spor
İlçe Müdürü kadroları hariç 5 inci maddede sayılan görevlere, görevde yükselme veya unvan
değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

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

nunu, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına
Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı hizmet gru-

bunda ya da hizmet grubu içinde alt görev grupları olması halinde aynı alt görev grubunda gös-
terilen görevleri,

c) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
ç) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
d) Birim: Spor Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı birimleri ile Gençlik Hizmetleri

ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerini,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
g) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere aynı veya

başka hizmet grupları arasından yapılacak atamaları,
ğ) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre; Şube Müdürü, Gençlik

Merkezi Müdürü, Spor Eğitim Merkezi Müdürü ile Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü
kadrolarına atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; hizmet grupla-
rında sayılan diğer görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

h) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı dü-
zeyde unvanların bir araya getirilmesi ile oluşturulan grubu,

ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben-
dine göre hesaplanan süreleri,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
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j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara yapılan atamaları,

k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan
yazılı sınavı,

l) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha
üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hizmet Grupları

Hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ile unvan değişikliğine

tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Spor Eğitim Merkezi Müdürü, Basın ve

Halkla İlişkiler Şube Müdürü,
2) Şef.
b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Sportif Eğitim Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman.
c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici.
ç) İdari hizmetler grubu;
1) Ayniyat Saymanı, Muhasebeci,
2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Satın Alma Memuru, An-

bar Memuru, Ayniyat Memuru, Santral Memuru, Mutemet, Daktilograf, Memur, Şoför.
d) Destek hizmetleri grubu;
1) Hizmetli, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Bahçıvan, Bakıcı Anne, Dağıtıcı, Bekçi-Ba-

kıcı.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
a) Avukat, Antrenör, Biyolog, Çocuk Eğiticisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire, Kim-

yager, Laborant, Mimar, Mühendis, Mütercim, Programcı, Psikolog, Sağlık Memuru, Sağlık
Teknisyeni, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Teknik Ressam, Tekniker, Teknisyen.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atanacaklarda Aranılacak Şartlar

Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacaklarda aranacak
şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi olmayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü
kadrolarına yapılacak atamalarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde
aranan niteliklere sahip olmak şarttır.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak

atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Genel şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi ile ilgili diğer mevzuatta

aranan niteliklere sahip olmak,
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b) En az altı ay Genel Müdürlükte çalışmış olmak,
c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
(3) Özel şartlar:
a) Şube Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Spor Eğitim Merkezi Müdürü, Basın ve

Halkla İlişkiler Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,
b) Sivil Savunma Uzmanı, Eğitim Uzmanı ve Uzman kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,
c) Sportif Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren Beden Eğitimi ve Spor

Bölümlerinden mezun olmak,
2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,
ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,
d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,
3) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,
e) Ayniyat Saymanı ve Muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,
f) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Satın Alma Memuru, An-

bar Memuru, Ayniyat Memuru, Santral Memuru, Mutemet, Daktilograf, Memur ve Şoför kad-
rolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolarda çalışmış olmak,
3) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ile Daktilograf kadrolarına

atanabilmek için; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Mili Eğitim Bakanlığınca izin verilen
kurslardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar
dersi aldığını belgelemek,

4) Şoför kadrosuna atanabilmek için; en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
gerekir.
(4) İlan edilen kadrolar için şartları sağlayacak personel bulunmaması halinde ikinci

fıkranın (b) bendinde yer alan süre şartı aranmaz.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği

sınavında başarılı olmak gerekir.
Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar

unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.
a) Mühendis, Mimar, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, Biyolog, Çocuk Eğiticisi,

Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire, Kimyager, Laborant, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni,
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Teknik Ressam, Tekniker, Teknisyen ve benzeri mesleki ve teknik öğrenim görmüş olmayı ge-
rektiren kadrolara atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercim, tercümanlık bölümlerinden veya

ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde puan almış olmak,
ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olup; bilgisayar programcılığı bölümünden

mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığınca onay-
lı veya Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından
alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,
d) Antrenör kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) İstenilen branşta en az II. kademe antrenör belgesine sahip olmak,
gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav şartı
MADDE 10 – (1) Şube Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Spor Eğitim Merkezi Mü-

dürü ile Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atana-
cakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak perso-
nelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolara, unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı
sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak

kadrolar yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan
edilerek personele duyurulur.

(2) Duyuruda; sınava katılma şartları ile sınavın hangi usulde yapılacağına, atama ya-
pılacak kadroların sınıfı, unvanı ile derecesi ve sayısına, sınav tarihi ile yerine, başvuru tarihi
ile süresi, yeri ve son başvuru tarihine, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının baş-
lıkları ile sınavdaki ağırlıklarına ve gerektiğinde sözlü sınava ilişkin hususlara yer verilir.

(3) Başvurular için öngörülecek süre on iş gününden, son başvuru tarihi ile yazılı sınav
tarihi arasındaki süre ise on günden az olamaz.

(4) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan ni-
telikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için
duyuruda belirlenen şekilde başvuruda bulunabilir.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
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(6) İlan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statü-
sünde bulunanlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılamazlar.

(7) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı tarafından incelenerek aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlük internet
sitesinde ilan edilir.

(8) Sınav başvuruları, duyuruda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.
Yazılı sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uy-

gun görülen zamanlarda, Sınav Kurulunca belirlenen ve duyuruda yer verilen konulardan ya-
pılır.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavları, Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından
birine de yaptırılabilir. Bu durumda sınavın yürütülmesine ve sınav sonuçlarına itiraza ilişkin
hususlara, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan pro-
tokolde yer verilir.

(3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı sayılmak için yüz puan üzerinden alın-
ması gereken asgari puan, sözlü sınava alınması gereken personel için altmış, diğer kadrolara
atanacaklar için en az yetmiş puandır.

(4) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin, yerine başkası sınava girenlerin
veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmaz, atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir ve ayrıca haklarında gerekli yasal
işlemler başlatılır.

Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Şube Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Spor Eğitim Merkezi Mü-

dürü ile Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü kadrolarına atanacakların belirlenmesi amacıyla
yapılan yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak
üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday ile son adayla aynı puana sahip olan
adayların tamamı ile sözlü sınav tarihi ve yeri Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Adaylar, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak değerlendirilir.
(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü

sınav puanı tespit edilir.
(4) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı sıralaması
MADDE 14 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kad-

ro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, gençlik
merkezi müdürü, spor eğitim merkezi müdürü ile basın ve halkla ilişkiler şube müdürü kadro-
larına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara
atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir.
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(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan
edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak adaydan, en fazla asıl aday sayısı kadar
aday, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları sonucunda başarı puanlarının eşit
olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu fazla olanlara,
öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
Sınav sonuçlarının açıklanması
MADDE 15 – (1) Sınav Kurulu, yazılı/sözlü sınav sonuçlarının Genel Müdürlük in-

ternet sitesinde ilan edilmesini sağlar.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 16 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri, ilgili-

lerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar Personel ve
Eğitim Dairesi Başkanlığında saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 17 – (1) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav so-

nuçlarına itiraz edilebilir. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak iti-
razlar üzerine Sınav Kurulu tarafından on beş iş günü içinde itirazlar karara bağlanır ve ilgililere
yazılı olarak bildirilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasına göre
atanır.

(2) Sınav Kurulunca adaylardan tercih alınmasına karar verilmesi durumunda ise başarı
sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre
atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar, başarısız olanlar,
atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, atanmaya hak kazandıkları kadroya
ilişkin görevlerine mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanlar veya yedeklerden altı aylık
süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınav duyurusuna kadar
atanmamış olanlar, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen
bütün usul ve esaslara tabidir.
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Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine

tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz etmiş bulunan Genel Müdürlük personelinin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri ha-
riç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan deği-
şikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, unvan
değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere ataması yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınav Kurulu ve Görevleri

Sınav kurulu
MADDE 20 – (1) Sınav Kurulu, Bakan onayı ile oluşturulur.
(2) Kurul; Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel ve

Eğitim Dairesi Başkanı ile en az Şube Müdürü düzeyinde olmak üzere toplam beş üyeden te-
şekkül eder. Ayrıca aynı usulle iki yedek üye seçilir. İhtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlük
dışından kamu görevlileri arasından Kurula üye veya üyeler görevlendirilebilir. Kurul, Başkan
ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bu-
lunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava katılacak personel için aranan öğrenim
ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınavlara, Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar
(bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya
üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlen-
dirilir.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca
yürütülür.

(6) Sınav Kurulu; sınavların hazırlanması ve yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itiraz-
ların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları
MADDE 21 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi

yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Hizmet grupları arasındaki geçişler
MADDE 22 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağı-

daki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı hizmet grubunun aynı alt görev grubu içinde yer alan veya alt görevlere atanı-

lacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla ilgili personelin isteği üzerine sınav
yapılmaksızın atama yapılabilir.
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b) Hizmet grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görev gru-
bundan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte
veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı
düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapıla-
bilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan
için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimi yapmış olanların uzman veya aynı düzeydeki görevler ya da daha
alt görevlere sınavsız olarak atamaları yapılabilir.

d) Avukat unvanlı kadrodan Hukuk Müşaviri unvanlı kadroya yapılacak atamalarda sı-
nav şartı aranmaz.

Naklen atamalar
MADDE 23 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, bu Yönetme-

likteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt görev grubunda yer alan diğer
unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atanabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi görevlere atanmaları; ihraz ettikleri unvanların, bu Yönetmelikte yer alan unvanlarla aynı
olmaması halinde, öğrenim durumları, ihraz ettikleri unvan ve Devlet Personel Başkanlığının
görüşü dikkate alınarak yapılır.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar
MADDE 24 – (1) Başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu veya gerekli

şartları taşımadığı daha sonra anlaşılanların atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa bile
iptal edilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 25 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hüküm-

lerine göre Genel Müdürlüğe yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Kazanılmış haklar
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uya-

rınca kazananların hakları saklıdır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 1/7/2011 tarihli 27981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik

ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla

iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci
maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.
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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ET VE SÜT KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde

görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belir-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra

teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve

399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hük-

münde Kararname hükümlerine tabi olarak görev yapan personelden, görevde yükselme ile

unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Ka-

nun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından; aynı grupta ya

da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel müdür: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürünü,

ç) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve pozisyon unvanlarına aynı

veya başka hizmet gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,

d) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü ve depo

müdürü görevlerine görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan

yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi

amacıyla yapılan yazılı sınavı,

e) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi

çerçevesinde hesaplanan süreleri,
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g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ğ) Kadro veya pozisyon unvanı: Personelin Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğündeki

kadro veya pozisyon unvanını,

h) Kurum: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü,

ı) Merkez: Kurum merkez teşkilatını,

i) Taşra: Kuruma bağlı kombina, işletme, fabrika ve depo müdürlüklerini,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az orta öğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

k) Yönetim Kurulu: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, depo müdürü,

2) Müdür yardımcısı,

3) Teknik şef, şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Denetim hizmetleri grubu;

1) İç denetim dairesi başkanı,

2) İç denetçi.

ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Müşavir, başuzman,

2) Uzman.

d) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

2) Sistem programcısı.

e) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.

f) İdari hizmetler grubu;

1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru,

haberleşme memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, daktilograf,
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g) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır:

a) Avukat, mühendis, kimyager, veteriner hekim, biyolog, programcı, tekniker, teknis-

yen, veteriner sağlık teknisyeni, makinist.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt

bentlerinde yer alan iç denetim dairesi başkanı ve iç denetçi kadrolarına görevde yükselme sı-

navına tabi olmadan yapılacak atamalarda 30/9/2013 tarihli ve 2013/5503 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014

Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına ekli Kararın 24 üncü maddesi gereğince

aşağıdaki şartlar aranır.

a) İç denetim dairesi başkanlığına atanmak için;

1) Fakülte veya en az  dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet

süresine sahip olmak,

3) Son beş yıl içerisinde, Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ben-

dinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun

125 inci maddesi (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış

olmak,

4) En az on yıl hizmetini doldurmuş, tercihen Kamu İç Denetçi Sertifikası ve/veya CIA

(Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified

Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Goverment Auditing Professional) sertifikala-

rından birine sahip iç denetçi olmak,

b) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin mühendislik, teknik lisans, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme,

iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi ya da yurt

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Kurumda fiili olarak en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az beş hizmet

yılını doldurmuş olmak,

3) Kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetil-

mediğinin değerlendirilmesi, organizasyon, yöntem ve süreçleri, iç denetimi kapsayan kontrol

süreçleri ile risk yönetimi konularında hizmet gereklerini yerine getirecek tecrübeye sahip ol-

mak,

c) Müşavir ve başuzman kadrolarına atanabilmek için;

1) Kurumda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline tabi kad-

rolarda görev yapmış olmak,

gerekir.
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Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadro veya pozisyonlara yapılacak atama-

larda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak,

2) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

3) Kurumda en az bir yıl hizmeti bulunmak,

b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan

nitelikleri haiz olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Şef veya uzman pozisyonunda bir yıl veya avukat, mühendis,  veteriner hekim, çö-

zümleyici, sistem programcısı, kimyager, istatistikçi ve biyolog unvanlarından birisinde bir

yılı Kurumda geçmek üzere en az dört yıl çalışmış olmak,

c) Depo müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan

nitelikleri haiz olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Şef veya uzman pozisyonunda bir yıl veya avukat, mühendis, veteriner hekim, çö-

zümleyici, sistem programcısı, kimyager, istatistikçi ve biyolog unvanlarından birisinde bir

yılı Kurumda geçmek üzere en az dört yıl çalışmış olmak,

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan

nitelikleri haiz olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Kurumda en az bir yıl hizmeti bulunmak.

d) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Çözümleyici, sistem programcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar iş-

letmeni, memur, satınalma memuru, haberleşme memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, dakti-

lograf, avukat, mühendis, kimyager, veteriner hekim, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen,

veteriner sağlık teknisyeni ve makinist pozisyonlarında bir yılı Kurumda geçmek üzere en az

dört yıl hizmeti bulunmak,

e) Teknik şef, şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
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2) Çözümleyici, sistem programcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar iş-

letmeni, memur, satınalma memuru, haberleşme memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, dakti-

lograf, avukat, mühendis, kimyager, veteriner hekim, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen,

veteriner sağlık teknisyeni ve makinist pozisyonlarında bir yılı Kurumda geçmek üzere en az

iki yıl hizmeti bulunmak,

f) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Çözümleyici, sistem programcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar iş-

letmeni, memur, satınalma memuru, haberleşme memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, dakti-

lograf, avukat, mühendis, kimyager, veteriner hekim, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen,

veteriner sağlık teknisyeni ve makinist pozisyonlarında bir yılı Kurumda geçmek üzere en az

iki yıl hizmeti bulunmak,

g) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bir yılı Kurumda geçmek üzere en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar programlama dili ve işletim sistemlerinden en az bir tanesini bilmek ve

bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek,

ğ) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bir yılı Kurumda geçmek üzere en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar programlama dili ve işletim sistemlerinden en az bir tanesini bilmek ve

bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek,

h) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

3) Bir yılı Kurumda geçmek üzere en az iki yıl hizmeti bulunmak,

ı) Bilgisayar işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

3) Bir yılı Kurumda geçmek üzere en az iki yıl hizmeti bulunmak,

i) Memur, satınalma memuru, satış memuru, haberleşme memuru, veznedar, tahsildar,

sekreter, daktilograf pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Bir yılı Kurumda geçmek üzere en az iki yıl hizmeti bulunmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için unvan deği-

şikliği sınavında başarılı olmak şartı aranır.
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Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 10 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar

aranır:

a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Mühendis, kimyager, istatistikçi pozisyonuna atanabilmek için;

1) İhraz edeceği unvanla ilgili fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

c) Veteriner hekim pozisyonuna atanabilmek için;

1) Veteriner fakültesi mezunu olmak,

ç) Biyolog pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin biyoloji bölümü mezunu olmak,

d) Veteriner sağlık teknisyeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

e) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar programlama dili ve işletim sistemlerinden en az bir tanesini bilmek ve

bunu belgelemek,

f) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

g) Makinist, teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavı Esasları

Duyuru ve başvuru

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Ku-

rumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, Kurumca

uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınav-

lardan en az kırkbeş gün önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen

başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını ta-

şıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde baş-

vuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri

kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

29 Kasım 2014 – Sayı : 29190                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



(4) Diğer kurumların personeli ile deneme süresine tabi sözleşmeli personel statüsünde

bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

(5) Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığınca

incelenerek aranan şartları taşıyanların listesi Kurumun internet/intranet sitelerinde ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer veril-

mek suretiyle, Kurum tarafından belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav Kurum tarafından

yapılabilir veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı-

na, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim

kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Şube müdürü ve depo müdürü görevlerine atanacaklardan yazılı sı-

navda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar

aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava

alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz

üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sa-

yısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve depo mü-

dürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer

kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir

ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
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(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya po-

zisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar per-

sonel başarı listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 15 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı

puanlarına göre atanır.

(2) Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili perso-

nelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-

maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya

pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-

baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak mü-

teakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yedekler ara-

sından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan

veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar

ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozis-

yonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Kurumca yapılacak ya da yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yük-

selme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir.

(2) Sınav kurulu; Genel Müdür veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, aralarında

İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanının da bulunduğu Genel Müdür tara-

fından belirlenecek toplam beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav-

larına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itiba-

rıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci

dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,

bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler

görevlendirilir.
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(5) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandı-

rılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(7) Unvan değişikliğine tabi kadroların sınavlarında sınav kuruluna üniversitelerden

üye iştirak ettirilebilir.

(8) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dai-

resi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 17 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün

içinde sınav kurulu tarafından Kurumun internet/intranet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan ta-

rihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İnsan Kaynakları ve

Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine

göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en

geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yazılı sınavlarda, itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan so-

rular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 18 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere

teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve dü-

zenlenen bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin hükümlerine göre

işlem yapılır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,

ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında

adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Sınava katılan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında,

diğer belgeler ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliş-

tirme Dairesi Başkanlığında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasındaki geçişler

MADDE 20 – (1) Hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde

yapılır.

a) Aynı hizmet grubu içinde kalmak üzere sınav yapılmaksızın, ilgili personelin isteği

ve atanılacak kadro veya pozisyon için aranılan şartları taşımak kaydıyla aynı veya alt düzey

görevlere atanabilirler.
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b) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler

ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, avukat pozisyonundan hukuk müşa-

virliği kadrosuna, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatındaki müdür yardımcısı pozisyonuna,

bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla görevde yükselme sınavına

tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için

düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Kurum veya diğer kamu kurum ve

kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını

taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-

van değişikliği sınavına katılmaksızın uzman veya öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabi-

lirler.

Kazanılmış haklar

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca

kazanmış olanların hakları saklıdır.

Engellilerin sınavı

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki görevleri yapabilecek du-

rumda bulunan engellilerin sınavlarının özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için ge-

rekli tedbirler alınır.

Özelleştirilen kurumlardan atama

MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri

uygulanmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşla-

rında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri

uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Et

ve Balık Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Çukurova Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-

larına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çukurova Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının

görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma Grubu: İstatistik, biyometri, biyoistatistik, ekonometri alanında uzmanlaşmış

ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine istinaden Rektör tarafından Mer-

kezde görevlendirilen öğretim üyesi ve öğretim elemanlarını,

b) Merkez: Çukurova Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik araştırma ve eğitim çalışmalarına istatis-

tiksel değerlendirme ve danışmanlık desteği vermek.

b) Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde istatistiksel analiz ve değerlendirme süreçlerine

katkıda bulunmak ve bu konularda eğitim, kurs ve sertifika programları düzenlemek.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde veri tabanı oluşturarak Üniversitede yapılan faaliyetlerin ista-

tistiklerini üretmek ve yayınlamak.

b) Araştırmacılara istatistiksel yöntemlerin kullanılmasında danışmanlık yapmak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde istatistik, biyometri, biyoistatistik, ekonometri alan-

larında kongreler ve çalıştaylar düzenlemek.

ç) Fen, sağlık ve sosyal bilimlerde öğretim üyesi, öğretim elemanları ve öğrencilerin

ihtiyacı olan istatistiksel yazılımların kullanımını öğretmek için kurslar ve yaz okulları açmak.

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarında uygun istatistik yöntem-

lerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında danışmanlık yapmak.

e) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin istekleri doğrultusunda Mer-

kezin faaliyet alanları içerisinde danışmanlık hizmetlerinde bulunmak, araştırma ve incelemeler

yapmak, rapor düzenlemek ve ortak proje çalışmaları gerçekleştirmek.

f) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri ile Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcıları

b) Yönetim Kurulu

Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından istatistik, biyometri, biyoistatistik veya eko-

nometri alanında çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için gö-

revlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rek-

töre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, Üniversitede görev yapan; istatistik, biyo-

metri, biyoistatistik veya ekonometri alanında çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri

arasından iki kişi üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-

diğinde, Müdür Yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdür ve Müdür Yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.
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ç) Yurtiçi ve yurtdışı araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak ve Merkezin amaçlarına

uygun projelerin hazırlanmasını sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

e) Merkezin gerek resmî gerekse özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Bütçe taslağını ve personel ihtiyacını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak.

(2) Müdür Yardımcıları, Müdürün Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine ver-

diği görevleri yerine getirirler.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu yedi kişiden oluşur. Müdür ve Müdür Yardımcıları

aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri Rektör tarafından

üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun Başkanı Müdürdür.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılan-

ların oy çokluğu ile karar verir. Yönetim Kurulu gerekli durumlarda, Müdürün daveti üzerine

olağanüstü olarak da toplanabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda çalışma grupları ve bunlara ilişkin ça-

lışma düzenini oluşturmak.

b) Merkez tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili diğer esasları belirlemek.

c) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak.

Çalışma Grupları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri yürütmek ve verimliliği

artırmak amacıyla Çalışma Grupları oluşturulabilir. Çalışma Grubu başkan ve üyeleri Müdürün

önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Yönetim Kurulu, Çalışma Grupla-

rının faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personel ile karşılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, 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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Düzce Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorun-

ların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini arttırmak, okul
öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında bilimsel araş-
tırmalar ve çalışmalar yapmak.

b) İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, Merkez bünyesinde uygulamalı kreş,
anasınıfı ve anaokulu açmak.

c) Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uy-
gulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.

ç) Uygulama anaokullarında eğitim görecek çocukların, eğitim ve sağlık bilimleri ge-
reklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan gelişimlerini ve yaratıcılıklarını
en üst seviyeye çıkarmak, problem çözme, düşünme ve karar verme becerilerini desteklemek
ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak.
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d) Eğitimin sürekliliği ve okul öncesi eğitim çağındaki çocukların tüm alanlardaki ge-

lişimlerini desteklemek amacıyla, aile ve çocuk bakımını üstlenen bireylere yönelik eğitim

programları ve kurslar düzenlemek.

e) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum

ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek.

f) Okul öncesi ve ilgili alan öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması konu-

sunda resmi ve özel kuruluşların ihtiyaç duydukları hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim desteğini

sunmak.

g) Faaliyet alanına giren konularda yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum,

seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; okul öncesi eğitim, eğitim bilimlerinin ilgili alanları ve/veya

çocuk gelişimi konularında araştırma ve uygulama deneyimi olan, Üniversitede çalışan öğretim

üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle

yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden

alınabilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-

sından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından

en çok üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi

kendiliğinden sona erer. Müdürün, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi

vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendiri-

lebilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündem-

lerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve tek-

nik işleri yürütmek.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir

önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Her yıl sonu ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre

rapor vermek.

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit

etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezi temsil etmek.
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Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından okul öncesi eğitim, çocuk gelişimi

ve eğitim bilimleri konularında araştırma ve uygulama çalışmaları olan öğretim elemanları ara-
sından görevlendirilecek üç üye, Danışma Kurulu içinden Rektör tarafından seçilen bir üye ve
Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl-
dır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden
görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle
yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak en az iki ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü
durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim
Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği
halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını ha-

zırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Senato kararı ve Rektörün onayı
ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.
c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine ilişkin ka-

rarları almak.
ç) Araştırma ve proje tekliflerini incelemek ve karara bağlamak.
d) Merkeze bağlı okullarda ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygulama-

larda okul yönetimi ile koordinasyonu sağlamak.
e) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerini düzenlemek.
f) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturmak, bu grupların konularına

ve görevlendirilecek elemanlarına ilişkin kararlar almak.
g) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.
ğ) Kendi görev alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde

kamu kurum ve kuruluşlarından teklif edilecek iki üye olmak üzere Yönetim Kurulunun teklifi
üzerine veya doğrudan Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev
süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan
üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa ola-
ğan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına
uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İpek Üniversitesinden:

İPEK ÜNİVERSİTESİ İHALE VE SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesi tarafından yapılacak her

türlü mal ve hizmet alım-satımı, kiralama, taşıma, yapım ve benzeri işlemlerde uygulanacak

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İpek Üniversitesi ve bağlı akademik ve idari birim-

lerin ihtiyaç duyduğu her türlü alım-satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin

yapılması ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek

141 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversitenin fakülte, yüksekokul gibi eğitim-öğretim veren bölümleri ile

tüm idari ve hizmet alanlarını,

b) İdari şartname: Üniversite tarafından hazırlanan idari şartnameyi,

c) Kurucu Vakıf: Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfını,

ç) Muayene ve Kabul Komisyonu: Üniversitenin Muayene ve Kabul Komisyonunu,

d) Mütevelli Heyeti: İpek Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Mütevelli Heyeti Başkanı: İpek Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

f) Rektör: İpek Üniversitesi Rektörünü,

g) Satın Alma ve İhale Komisyonu: İpek Üniversitesi Satın Alma ve İhale Komisyonunu,

ğ) Teknik şartname: Üniversite tarafından hazırlanan teknik şartnameyi,

h) Üniversite: İpek Üniversitesini,

ı) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkili Organlar, Satın Alma ve İhale Esasları,

İhaleye Katılamayacak Olanlar

Mütevelli heyeti

MADDE 5 – (1) Satın alma işleri, Mütevelli Heyetinin, her öğretim yılı başında onay-

layacağı bütçe çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu sınırlar içinde satın alma yetkisi ve sorumlu-

luğu, Mütevelli Heyeti Başkanının belirlediği kişilere verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartlarla gerçekleştirilemeyen işler, Mütevelli Heyetinin

onayı alınarak yerine getirilebilir.
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Satın alma ve ihale komisyonu-muayene ve kabul komisyonu

MADDE 6 – (1) Satın alma ve ihale komisyonu; Genel Sekreter başkanlığında, Rektör

tarafından görevlendirilen akademik ve idari personel ile Satın Alma Müdürü ve satın almayı

talep eden ilgili birim yöneticisinden oluşur. Bu komisyona Mütevelli Heyet Başkanı tarafından

ihale konusuyla ilgili bir uzman görevlendirilebilir.

(2) Yapım işlerinde yukarıda belirtilen kişilere ek olarak Rektör tarafından uygun gö-

rülecek teknik elemanlar satın alma ve ihale komisyonuna dâhil edilebilir.

(3) Muayene ve Kabul Komisyonu; işin istenilen vasıfta olduğunun tespitine yetkili

olarak Mütevelli Heyeti Başkanı veya Rektör tarafından görevlendirilen en az üç üyeden oluşur.

Satın alma talep formunda yer alan işin tamamlanmasını müteakip Muayene ve Kabul Komis-

yonu toplanır. Komisyon, işin Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı doğrultusunda ta-

mamlandığına kanaat getirdiği takdirde kararını Mütevelli Heyeti Başkanının onayına sunar.

Onay gören karar tutanağı ödemeye esas olmak üzere Satın Alma Müdürlüğüne iletilir. Kabul

edilmeyen işler yinelettirilir. Acil durumlar veya tutarı itibarıyla Satın Alma ve İhale Komis-

yonuna sevk edilmemiş işlerde ödeme yapılabilmesi için talep sahibinin, alınan mal veya hiz-

metin uygunluğunu kontrol edip mal ve hizmet teslim fişini onaylaması gerekir.

(4) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Oyların eşit

olması halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üniversitenin Satın Alma

Komisyonunda görev alan üyeler, Muayene ve Kabul Komisyonunda görev alamazlar.

Satın alma kararı işlemleri

MADDE 7 – (1) Satın alma kararında aşağıdaki bilgiler bulunur:

a) Satın alma talebinde bulunan birimin adı ve talep tarihi,

b) Satın alma kararının ilgili olduğu iş,

c) Satın alınmasına karar verilen mal veya hizmetin adı, tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü

ve miktarı,

ç) Teklif veren firmaların isimleri, teklife esas birim fiyatlar ve toplam tutarlar,

d) Tercih edilen firmanın tercih sebebi,

e) Satın Alma ve İhale Komisyonu üyelerinin adı, soyadı ve imzası/elektronik onayı.

Satın alma ve ihale esasları

MADDE 8 – (1) Her satın alma işleminde en az üç firmadan teklif alınır, üç teklifin

alınamayacağı durumlarda sadece ana firmadan, ana firma yoksa ana distribütörden teklif

alınır.

(2) Satın alma, mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden ve piyasa rekabet şartları gö-

zetilerek yapılır.

(3) Satın almalarda tercih yapılırken, firmanın o konudaki yetkinlik derecesi, firmaların

referansları, istenilen kaliteyi verme yeteneği, istenilen zamanda teslim, en uygun ödeme ve

bakım koşullarını sağlama gibi özellikler göz önünde tutulur.

(4) Satın alma talebinin belirli nitelikleri, teknik özellikleri ve markayı içermesi duru-

munda satın alma, firmadan doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilebilir.
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(5) Satın alınması kararlaştırılan mal, hizmet, proje ve yapım işlerinin belirlenen usul-

lerle gerçekleştirilmesini müteakip; aynı işin devamı veya ilave ve benzer işler için gereken

satın alma işlemleri ve yapım işlerinin projeye bağlı olarak sonuçlandırılması ve tamamlanması,

yıllık kanuni artış oranları dikkate alınarak, yeni bir teklif alınmadan ve ihaleye çıkılmadan

Rektör onayı ile sağlanabilir. Bu ilave işler ve satın almalar için yeni teklif ve karar alınmaz,

işlem aynı kararla ilişkilendirilerek gerçekleştirilir.

(6) Alımların firmalara duyurulması davetiye yolu ile yapılır.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 9 – (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri

veya başkaları adına ihaleye katılamayacak olanlar şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak; 10/12/2003 tarihli ve

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamın-

daki kamu idareleri ve özel kanunlarla kurulmuş olan bankalar ile iktisadi devlet teşekküllerinin

ihalelerine girmekten menedilmiş olanlar.

b) Üniversiteden yevmiye alanlar dahil aylık veya ücret alan Üniversite mensupları.

c) 2547 sayılı Kanunda belirtilen Üniversite yöneticileri ve Satın Alma ve İhale Ko-

misyonu başkan ve üyeleri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan

ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenleri ile

ortakları.

(2) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen

istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında

taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-

lenler, Hukuk Müşavirliğinin de görüşü alınarak iki yıla kadar ihalelere alınmazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma ve İhale Usulleri

Satın alma ve ihale usulleri

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlarda aşağıdaki usuller

uygulanır:

a) Kapalı teklif,

b) Açık teklif,

c) Doğrudan temin.

(2) Bir ihalede yukarıdaki usullerden hangisinin uygulanacağı Satın Alma ve İhale Ko-

misyonunun takdir yetkisindedir.

(3) Satın Alma ve İhale Komisyonu; ihale, kapalı teklif veya açık teklif alma usullerinde

Üniversiteye gelen teklifleri her satın alma işi için belirleyeceği esaslar çerçevesinde değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda Satın Alma ve İhale Komisyonu satın almaya karar verip

vermemekte serbesttir ve bu tekliflerden kısmen satın alma yapabileceği gibi, satın almayı er-

teleyebilir veya iptal edebilir.

(4) Satın alma işlemleri satın alma kararının Satın Alma ve İhale Komisyonu üyelerinin

imzalaması veya elektronik onayı ile gerçekleştirilmiş olur.

Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                               29 Kasım 2014 – Sayı : 29190



(5) Bu Yönetmelikte açıklanan hususlara uygun olmayan ve şartnamede belirtilen gün

ve saatten sonra verilen tekliflerin değerlendirmeye tabi tutulup tutulmayacağına Satın Alma

ve İhale Komisyonu karar verir.

Kapalı teklif

MADDE 11 – (1) Bu usulde, teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa ko-

nulduktan sonra, zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu, açıkça

yazılıp zarf kapatılır. Zarfın kapanan kısmı teklif veren firma yetkilisi tarafından imzalanır.

Teklif mektubu şartnameye uygun olarak hazırlanır, şartnamede teklif mektubu ile beraber ve-

rilmesi istenen belge ve ek bilgiler varsa mutlaka verilir. Teklif mektuplarında teklif edilen fi-

yatların rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerekir. Teklif mektupları

teklif veren tarafından imzalanmalıdır.

Açık teklif

MADDE 12 – (1) Açık teklif usulü; niteliği itibariyle açık teklif alınmasında fayda gö-

rülen veya kapalı teklif usulünün gereksiz zaman kaybına neden olacağı hallerde, yazılı teklif-

lerin açık olarak veya faks, e-posta ya da kapalı zarf içerisinde alınması suretiyle gerçekleşti-

rilen satın alma usulüdür. Teklif usullerinde, genel olarak en uygun teklif sahibi ile yeniden

pazarlık yapılır.

Doğrudan temin

MADDE 13 – (1) Bu usulde; güzel sanatlara mahsus elişleri, resim, heykel, tablo, ya-

yın, perakende yiyecek, içecek, çiçek ve toplu alımlar dışında acil ihtiyaç duyulan kağıt-kırta-

siye, temizlik malzemeleri, yazıcı ve fotokopi makineleri için toner/kartuş ve benzeri sarf

malzemesi, bakım, onarım, eğitim, müfredat geliştirme, kütüphane kolleksiyonunun geliştiril-

mesi için kitap, elektronik kitap, veri tabanları, paket yazılım, araştırma, etüt, proje, planlama,

müşavirlik, keşif, harita, reklam, fotoğraf, film, kontrollük, tercümanlık, sigorta, vasıta, menkul

ve gayrimenkul kiralanması gibi özel nitelikli mal ve hizmetlerin bir firmadan doğrudan temin

edilmesi usulüdür. Doğrudan teminde kamu alımlarındaki limit uygulanır. Onay süreci tamam-

lanan satın alma talep formuna/elektronik sistemden yapılan taleplere istinaden satın alma işi

doğrudan Satın Alma Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

(2) Bir mal veya hizmet alımı ile onarım işinin kısa bir sürede yerine getirilmesinin zo-

runlu olduğu hallerde veya fiyatın sabit olduğu alımlarda veya distribütör eliyle satıldığı hal-

lerde de doğrudan temin usulü uygulanır.

(3) Doğrudan temin usulünde, niteliği itibarıyla pazarlık yapılmasına imkân sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma Talepleri, Satın Alma ve İhale Komisyonu 

Kararı Gerektirmeyen İşler

Satın alma talepleri

MADDE 14 – (1) Üniversite birimleri, satın alınmasını talep ettikleri mal veya hizmete

ilişkin satın alma talep formunu/elektronik sistemden yapılan talepleri Satın Alma Müdürlüğüne

gönderir. Toplanan tüm satın alma taleplerinin ayrı ayrı veya birleştirilerek değerlendirilmesi

sürecinde stok seviyeleri, bütçeye uygunluk ve ödenek kontrolü yapılır. Gerek duyulduğunda
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talep sahibi birimlerin yetkililerinden, talebin yeniden incelenmesi ve varsa eksikliklerin gi-

derilmesi istenebilir. Tamamlanan talepler için; Satın Alma Müdürlüğünce, satın alma usulünde

belirlenen yetki limitleri dahilinde satın alma işlemi başlatılır.
Acil durumlarda satın alma işlemleri
MADDE 15 – (1) Acil durumlarda satın alma işlemleri, Satın Alma Müdürlüğünün yet-

ki ve sorumluluğunda doğrudan yürütülür. Üniversitenin eğitim veya öğretimi aksatabileceği
düşünülen durumlar için satın alma usullerinin uygulanmasının beklenemeyeceği olaylar acil
durum olarak kabul edilir.

(2) Acil durumlarda satın alma ve imza yetkisi Mütevelli Heyeti Başkanının yetkilen-
dirdiği kişilere aittir; bu satın almalarda satın alma ve ihale usulleri aranmaz.

Satın alma talepleri
MADDE 16 – (1) Satın alma talep formunda/elektronik sistemde aşağıda belirtilen bil-

giler bulunur:
a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim yöneticisinin imzası,
b) Tarih,
c) Satın alınması talep edilen malın/hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve miktarı,
ç) Satın alma talebinin gerekçesi,
d) Gerekli görülecek diğer açıklamalar,
e) Bölüm/birim amirinin onayı.
Satın alma ve ihale komisyonu kararı gerektirmeyen işler
MADDE 17 – (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; Mütevelli Heyeti Başkanının belirlediği limit çerçevesinde Satın
Alma ve İhale Komisyonu kararı olmadan ihtiyaç sahibi birimlerin talebi ve onaylı satın alma
talep formu/elektronik sistem onayı ile Mütevelli Heyeti Başkanı veya yetkilendirdiği kişilerin
onayıyla doğrudan satın alınabilir.

(2) Pazarlık imkânının bulunmadığı büyük alışveriş merkezlerinden yapılacak satın al-
malarda Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı aranmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Şartnameler, Sözleşmeler ve Teminatlar ile İhalenin Kesinleşmesi

Şartnameler ve sözleşmeler
MADDE 18 – (1) Yapılacak olan alımlara ilişkin şartnameler, bu Yönetmelik ve uygu-

lanması zorunlu olan diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak Satın Alma Müdürlüğünce
hazırlanır.

(2) Şartnamelerin satın alma konusu işlerin her türlü idari ve teknik özelliğini belirtmesi
gerekir. Şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak olan özel ve teknik şartların yanında
gerekli hallerde ek hususlara da yer verilir.

(3) Şartnameler idari ve teknik şartname olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan;
a) İdari şartname; yapılacak işin idari prosedürünün isteklilere duyurulması amacıyla

Satın Alma Müdürlüğünce hazırlanır. İşin niteliğine göre aşağıdaki hususların tamamına veya
bir kısmına yahut diğer ek şartlara uygun bir sırada yer verilir. Söz konusu hususlar şunlardır:

1) İşin konusu,
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2) Teklifin şekli ve son gönderme tarihi,

3) Teminat alınıp alınmayacağı, alınacaksa miktarı,

4) Opsiyon müddeti,

5) İşin süresi,

6) Ödeme durumu,

7) Teslim şekli,

8) Vergi ve harçların kimin tarafından ve nasıl ödeneceği,

9) Gümrük işleri,

10) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar,

11) Üniversitenin alımı yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbest olduğu,

işin ve siparişin durdurulması veya iptali,

12) Uyuşmazlıkların çözümü,

13) Satın alma işleminin hangi usulle yapılacağı,

14) Gecikme ve diğer hususlarla ilgili cezai müeyyideler,

15) Gerekli görülen diğer belgeler.

b) Teknik şartname; işin ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli teknik

açıklamaları ve şartları içerir ve istekte bulunan birim ile Satın Alma Müdürlüğü tarafından

hazırlanır. İstekte bulunan birimin hazırladığı satın alma talep formu/elektronik sistem talebi

veya dilekçesinde aşağıda belirtilen ayrıntılı teknik açıklamalar da işin aciliyeti ve niteliğine

göre teknik şartname olarak kabul edilebilir:

1) İşin konusu, niteliği ve yöntemi,

2) Garanti,

3) Teslim süresi, yeri ve şekli,

4) Bakım, servis, montaj.

(4) Şartnamelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça fiyat ve nitelik açısından en uygun

teklifi veren firma ile pazarlık yapılabilir. Mutabakata varılması halinde Satın Alma ve İhale

Komisyonu kararının onaylanıp kesinleşmesini takiben onbeş gün içinde sonuç ilgili firmaya

bildirilir ve firma sözleşmeyi imzalamaya ve sözleşmede öngörülmüş ise kesin teminatı yatır-

maya davet edilir. Sözleşmelerde aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Alınacak mal/hizmetin net ve ayrıntılı olarak açıklaması,

b) Alınacak mal/hizmet bedeli, ödeme planı ve gerekli hallerde teminat,

c) Süre, fesih, yenileme şartları,

ç) Gerekli durumlarda damga vergisi, noter tasdiki ve benzeri mali yükümlülükler ve

sigorta sorumlulukları,

d) İşin gereğince yapılmaması, süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai

şartlar ve Üniversite için doğacak haklar.

(5) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde işe aynı

yüklenici ile devam edilmek istendiği takdirde sözleşmede belirtilen fiyat veya devresel fiyat
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artışları dışında bir fiyat artışı yapılmamış olması kaydıyla, yeni bir satın alma isteği yapılma-

sına gerek duyulmaksızın sözleşme yenilenir. Ancak mevcut sözleşme koşulları aynı kalmak

kaydıyla, ek hizmet istekleri, yeni bir satın alma talep formu doldurulmasını gerektirir.

Geçici teminat

MADDE 19 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üze-

rinden Üniversite tarafından belirlenecek oranda geçici teminat alınır. Teklif alma usulü ile ya-

pılacak alımlarda ise tahmini bedel bildirilmediğinden idari şartnamede tespit olunacak mik-

tarda geçici teminat alınır.

Kesin teminat

MADDE 20 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üze-

rinden idari şartnamede belirlenecek oranda kesin teminat alınabilir.

İhalenin kesinleşmesi

MADDE 21 – (1) İhaleler Mütevelli Heyet Başkanının yetkilendirdiği kişilerin onayı

ile kesinleşir. Bu durum en geç üç iş günü içinde yüklenici firmaya tebliğ edilerek sözleşme

yapmaya ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yapılmayan isteklilerin varsa

geçici teminatları iade edilir.

(2) Taahhüdünü yerine getiremeyen yüklenici firmanın teminatı irat kaydedilir. Yükle-

nici firmanın Üniversiteye maddi zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat miktarından

az olsa da kesin teminattan artan fark iade edilmez.

Müteahhidin ölümü

MADDE 22 – (1) Müteahhidin ölümü halinde sözleşme feshedilerek, teminatı ve varsa

diğer alacakları varislerine verilir. Gerekli teminatı vermek suretiyle işe veya sözleşmeye devam

etmek isteyen varise, Mütevelli Heyeti Başkanının yetkilendirdiği kişilerin onayı ile iş veya

sözleşme devredilebilir.

Müteahhidin iflası veya mahkum olması

MADDE 23 – (1) Müteahhidin iflası halinde sözleşme feshedilir ve Üniversitenin zarar

ve ziyanı talep edilir.

(2) Müteahhidin tutuklanması veya mahkum olması hallerinde sözleşme feshedilebile-

ceği gibi, vekil tayin ederek işi sürdürme isteği de kabul edilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İpek Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/2012 tarihli ve 28458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin

birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki (7) ve (8) numaralı alt bentler eklenmiştir.

“7) Y: Başarılı,

8) Z: Başarısız”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER

ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/9/2012 tarihli ve 28413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Kültür Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-

netmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez (İKÜTÜMER): İstanbul Kültür Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğ-

retimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

16/9/2012 28413

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

5/11/2012 28458

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 10/9/2013 28761
2- 12/11/2013 28819
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Koç Üniversitesinden:
KOÇ ÜNİVERSİTESİ KÜRESELLEŞME VE DEMOKRATİK YÖNETİŞİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/1/2010 tarihli ve 27464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koç Üni-
versitesi Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetme-
liğinin adı “KOÇ ÜNİVERSİTESİ KÜRESELLEŞME, BARIŞ VE DEMOKRATİK YÖNE-
TİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, 2 nci maddesinin
birinci fıkrasında ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen “Koç Üniversitesi
Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim” ibareleri “Koç Üniversitesi Küreselleşme, Barış ve
Demokratik Yönetişim” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/4/2013 tarihli ve 28625 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) İkinci danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez/sanatta yeterlik çalışmasının
gerektirdiği durumlarda birinci danışman tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca ata-
nan ilgili anabilim dalı dışında ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üye-
sini, doktoralı öğretim görevlisini veya Üniversite dışında çalışan doktoralı araştırmacıyı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Enstitüde öğretim Türkçe, Türkçe ve yabancı dil birlikte veya yabancı

bir dilde yapılabilir. Anabilim/anasanat dalında program dilinin belirlenmesi, anabilim/anasanat
dalı akademik kurulunun görüşü alındıktan sonra anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi,
enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile gerçekleştirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (1)
numaralı alt bendi ve (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Tezli yüksek lisans programları için en az 55 ALES puanına, Doktora programları
için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte diplomasına
sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli
lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 75 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans
mezuniyet not ortalamasına, tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olup lisans derecesi ile bü-
tünleşik doktora programına başvuracakların ise en az 70 ALES puanına ve en az 80 veya mua-
dili lisans mezuniyet not ortalamasına, Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylardan
yüksek lisans yapmış olanların, güzel sanatlar ile konservatuar anasanat dalları hariç, sözel

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

16/1/2010 27464
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puan türünde en az 55 ALES puanına, lisans mezunu olanların ise en az 80 ALES puanına ve
en az dört üzerinden 3,00 veya 100 üzerinden 80 lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması
gerekir.”

“d) Eğitim dili, yabancı bir dil olan lisansüstü programlarda;  öğrenim göreceklerin ya-
bancı dilde YDS’den en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavından bu puanlara eşdeğer bir puan almaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans
öğrenimlerini öğrenim görecekleri yabancı dilde eğitim yapan bir bölümde tamamlayanlarda
bu şart aranmaz.”

“e) Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların, anadilleri dışında
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça
dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğer-
liği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan alınması zo-
runludur. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında
başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir. Bilim alanı yabancı dille ilgili aday-
ların dışındakiler lisans eğitimlerini yukarıda sayılan dillerden birisinde yapanlardan bu şart
aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES
puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır.
Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca,
İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından yabancı
dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu
taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjan-
lara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday
tercih edilir.”

“c) Yabancı diller anabilim dalındaki bilim dallarında bilim dalı dışındaki ikinci bir ya-
bancı dilde YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavından yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek
hesaplama yapılır.”

“d) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının
%50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Bu
toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan iti-
baren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği du-
rumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Mülakattan 50 puanın altında alan adaylar
başarısız kabul edilir.”

“f) Yüksek lisans ön inceleme ve doktora mülakat jürisi için enstitü yönetim kurulu,
enstitü müdürünün ilgili anabilim dalından önereceği en az beş öğretim üyesi arasından üç asıl
ve bir yedek üye belirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen veya devam-
sızlık nedeniyle başarısız bulunan ya da savunma sınavından sonra verilen ek sürenin iki katı
kadar süre içerisinde tekrar savunma sınava girmeyen öğrenciler bir havuzda toplanır. Havuza
alınan öğrencilerin danışmanlarının görevleri sona erer ve öğrencilik haklarından yararlandı-
rılmazlar.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında veya yatay geçişle gelen öğrenci-
lerden yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sı-
navında başarılı olanlarda bu maddenin dördüncü fıkrasındaki şart aranmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadır.
Devam koşulunu yerine getirmiş olup başarısızlıktan dolayı tekrar alınan dersler için devam
şartı aranmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğren-
cinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği
başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav
yerine sayılan ödevlerin %40’ ı ve yarıyıl sınav puanının da %60’ı toplanmak suretiyle öğren-
cinin başarı notu hesaplanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yıl/yarıyıl sonu veya bütün-
leme sınav puanının en az 60 olması gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programı 24 ulusal kredi ve 120 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, seminer ve tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(8) Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başa-
rısız olarak değerlendirilir. Bu öğrenciler bir havuzda toplanır. Havuza alınan öğrencilerin da-
nışmanlarının görevleri son bulur ve öğrencilik haklarından yararlandırılmazlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programı,  yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 24 ulusal
kredi ve 180 AKTS’ den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve tez çalışmasından;
lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 44 ulusal kredi ve 240 AKTS’ den az olmamak
koşuluyla en az 15 ders, iki seminer ve tez çalışmasından oluşur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(9) Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başa-
rısız olarak değerlendirilir.  Bu öğrenciler bir havuzda toplanır. Havuza alınan öğrencilerin da-
nışmanlarının görevleri sona erer ve öğrencilik haklarından yararlandırılmazlar.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ile
konservatuar, sanat ve tasarım fakültesi ve güzel sanatlar fakültesi mezunu öğrenciler için 24
ulusal kredi ve 180 AKTS’ den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, en az bir seminer ve
tez/sanat çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 44 ulusal kredi ve 240
AKTS’ den az olmamak koşuluyla en az 15 ders, iki seminer ve tez/sanat çalışmasından oluşur.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(12) Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başa-
rısız olarak değerlendirilir. Bu öğrenciler bir havuzda toplanır. Havuza alınan öğrencilerin da-
nışmanlarının görevleri sona erer ve öğrencilik haklarından yararlandırılmazlar.”

Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                               29 Kasım 2014 – Sayı : 29190



MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilere, ilk dö-
nem dahil, maddi ve ailevi nedenlerle izin verilebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendi hükümleri 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya
mezun olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Piri Reis Üniversitesinden:

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piri Reis
Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen düzey gruplarından orta-altı (Pre-In-
termediate), orta (Intermadiate) ve üstündeki guruplarda bulunup güz yarıyılı çalışmalarına ait
yarıyıl içi başarı notu 50/100 ve üzerinde olanlar için güz yarıyılı sonunda da İngilizce yeterlik
sınavı açılır. Bu sınavdan başarılı olanlardan isteyenler bahar yarıyılı başından itibaren yerleş-
tirildikleri programlarda öğrenimlerine başlayabilirler. Programlarına takip eden yıl başında
başlamak isteyenler bahar yarıyılında izinli sayılırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan ve bu denkliği kabul
edilen uluslararası dil sınavlarının birisinden Senatoca belirlenen seviyede puan alarak başarılı
olanlar,”

“(3) Yukarıda belirtilen sınavlar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu
Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarı durumları, akademik yılın başında ve yarıyıl
sonlarında düzenlenen İYS ile belirlenir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/4/2013 28625

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/9/2013 28765
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İngilizce hazırlık sınıfında öğrenci başarısı iki aşamalı olarak değerlendirilir. Birinci
aşama yıl içi çalışmalarında en az 50 puan sağlamakla tamamlanmış olur. İkinci aşama olarak,
50 ve üstü ortalaması olan öğrenciler güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılan İYS’ye girerler.
50’nin altında yıl içi notu olan öğrenci yeterlik sınavına giremez. Buna göre bir öğrencinin ya-
rıyıl sonlarında yapılacak İYS’ye katılabilmesi için İngilizce hazırlık programının devam şartını
sağlaması ve yıl içi notunun en az 50 olması gerekir. Bu şartı sağlayamayan öğrenciler yarıyıl
sonlarında açılan İYS’ye alınmazlar. Ancak, bu öğrenciler takip eden akademik yılın başında
o yıl kayıt olan öğrenciler için yapılan İYS’ye yıl içi notuna bakılmadan girebilir. Bu sınav ha-
zırlık sınıfını tekrar eden öğrenciler için bütünleme sınavı niteliğindedir.”

“(4) Öğrenim dili %30 İngilizce olan ön lisans programlarından DGS ile öğrenim dili
zorunlu İngilizce olan lisans programlarına geçmeyi planlayanlar, bu programlar için gerekli
olan 60 taban başarı puanını almak için ön lisans öğrenimleri süresince Üniversitede açılan
İYS’ye katılabilirler. Bu sınavdan 60 ve üzeri başarı puanı alanlar lisans öğrenimine kayıt hakkı
kazandıklarında yeniden İYS’ye girmeden lisans programlarına devam edebilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim yılı başında ve ilan edilen kayıt yenileme süresi

içinde kabul edilebilir mazeret belgelerini ekledikleri dilekçesiyle başvuran öğrenciler ile kayıt
yenileme ve devam edeceği düzeye yazılma işlemini yaptırdıktan sonra öğrenimlerine devam
etmekte iken yıl içinde; hastalık, doğal afet, tutukluluk ve benzeri gibi önceden görülmeyen
veya bilinemeyen önemli bir mazeretle karşılaşılan öğrenciye, ilgili kurumların vereceği bel-
geye dayalı olarak, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile içinde bulunulan akademik yılın ta-
mamı için izin verilebilir. Bu durumda izinli sayılan öğrencilerin devam etmekte olduğu aka-
demik yılın başından itibaren almış olduğu notlar geçersiz sayılır.

(2) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin izinli sayılma toplam süresi bir akademik yıldan fazla
olamaz. Bu öğrencilerin, izin bitimi tarihinden sonraki akademik yılın başında öğrenimlerine
hangi düzeyden başlayacakları, Üniversite Yönetim Kurulu kararında belirtilir. İzinli sayılan
süre öğrenim süresinden sayılmaz. Yatırılan ücret var ise bu miktar takip eden yıla ait hazırlık
sınıfı ücretinden mahsup edilir.

(3) İzinli sayılan öğrenciler, izinli sayıldıkları yılı izleyen akademik yılın başındaki ye-
terlik sınavına girebilir. Ancak; bu sınavda alınan başarı notunun geçerli sayılabilmesi için,
izinli sayıldığı yıla ait öğrenim ücretinin en az %50’sini tamamlaması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrenciler,”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/7/2009 27293

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/3/2014 28955
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

29 Kasım 2014 

CUMARTESİ 
Sayı : 29190 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 74. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/29 

Karar No : 2012/30 

İstanbul (Kapatılan) 24.Sulh Ceza Mahkemesinin 11/10/2012 tarih, 2011/784 Esas ve 

2012/1552 sayılı kararı ile Mehmed ve Kalemzer’den olma, 1988 Şerur doğumlu sanık Meftun 

Mehmedov hakkında, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya 

bulundurma suçundan 6136 sayılı yasanın 15/1, TCK.62/1, 52/2. maddeleri gereğince 5 ay hapis 

ve 400.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK.231/5. maddesi uyarınca hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanığın dosyada mevcut adresi bulunmadığı için 

tebligat çıkartılamadığı gibi adresi de tespit edilememiştir.  

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 

İlan olunur. 10097 

—— • —— 
İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/228 

Karar No : 2014/338 

Mahkememizin 23/09/2014 tarih ve 2013/228 Esas, 2014/338 Karar sayılı kararı ile 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 204/1, 62/1, 63 maddeleri 

uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın cezasının infazı tamamlanıncaya 

kadar TCK 53/1-a-b-c-d-e maddelerinde yazılı hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, 

emanette kayıtlı belgenin dosyada delil olarak saklanmasına, 5271 sayılı CMK'nın 231 maddesi 

uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşulları oluştuğundan hükmün açıklanmasının 

geri bırakılmasına dair karar verilen Victor ve Adela kızı, 1981 doğumlu, Moldova Uyruklu olan 

TATIANA PANTERNİİ'nin bildirdiği adresinin yetersiz oluşu nedeniyle bulunamadığı gibi tüm 

aramalara rağmen de ulaşılamadığı anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra Sanıktan tahsiline, 

İlan olunur. 10098 
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İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No :2012/1418 

Karar No : 2014/257 

Dolandırıcılık suçundan Ömer ve Sebahat oğlu, 15/06/1982 Eskişehir Doğ. Eskişehir, 

İnönü, Dereyalak Mah. Nüf. Kyt. Sanık TAHSİN AY hakkında İst. C. Başsavcılığının 

2012/51973 C. Sav. Esas Nolu, 17/06/2014 tarihli iddianamesiyle mahkememize açılan kamu 

davasının yapılan açık duruşması sonunda: 

G.D : Dolandırıcılık suçunu işlediği sabit görülmekle eylemine uyan TCK 157/1,52, 53/1-

a,b,d,e, TCK 53/1-c maddeleri gereğince 1 Yıl 6 Ay Hapis ve 3600 TL Adli Para Cezasına dair 

hükmü sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından karar tebliğ edilmemiştir. 

Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış ve kesinleşmiş sayılmasına 

karar verildi. 10328 

—— • —— 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/183 

Karar No : 2013/473 

Müşteki : NİDA BEKOĞLU  

Sanık : JUANSHERI CHOKORAINA, Jemal ve Julıeta oğlu, 1977 ZUGDIDI 

doğumlu. Gürcistan uyruklu.  

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasında yapılan 

yargılama sonunda; Sanığın "Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle 

Hırsızlık" suçundan 5237 sayılı TCK 142/2.2-b, 62, 53/1, 63. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis 

cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen bu kararın tüm araştırmalara rağmen sanığın 

adresi tespit edilip tebliğ edilemediğinden; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına karar verildiği 

ilanen tebliğ olunur. 10329 

—— • —— 
İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/557 

Karar No : 2014/286 

Dolandırıcılık suçundan sanık Mustafa Mandal hakkında; 

CMK, 223/2-3 maddesi gereğince Beraat kararı verilmiş, müştekiler; 

1 - SULAIMAN ALYOUSSEF Mahdi ve Chırına oğlu 1983 D.lu  

2 - ALEEN DAOUD Melhem ve Asıa oğlu. 1983 D.lu 

3 - BELAL İBRAHİM kamal ve mazkır oğlu. 1983 D.lu tüm aramalara rağmen gıyabında 

verilen karar tebliği edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 28. maddesi gereğince Resmi 

Gazete'de ilan edilerek ilan edilen bu mednin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliği 

edilmiş sayılacağı, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verecek bir dilekçe 

veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde ilgilinin bulunduğu yer Nöb. Ağır Ceza 

Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine bu yönde beyanda bulunarak 

beyanın tutanağa geçirilerek tutanağın hakime onaylattırılarak, Yargıtay ilgili Ceza dairesine 

temyiz, edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 10335 
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından: 

Bölüm : 11. Bölüm 

Tebliğname No : 2012/322569 

Mahkemesi : Karşıyaka 6. Asliye Ceza Mahkemesi 

Karar Tarihi ve No : 02/11/2012 gün ve 2012/51 E. 2012/654 K. 

Sanık : Sadun Karaşahinoğlu 

Suç : Vergi usul kanununa muhalefet 

Suç Tarihi : 2006 

Uygulama : Sanığın, 213 S.Y.nın 359/b-l, 5237 S.Y.nın 43 ve 53. Mad. 

göre 25 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına 

Tebliğ Tarihi : 10/12/2012 

Temyiz Eden ve Tarihi : Sanık 08/11/2012 

Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi. 

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen 

delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun 

oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak 

açıklanan gerekçeye göre, 

Sanığın, mahkemece lehine olan yasa hükümlerinin uygulanmadığına ilişkin ve yerinde 

görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASI, 

Talep ve dosya tebliğ olunur. 10432/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Kocaeli Körfez Belediye Başkanlığından: 

Belediyemize ait aşağıda belirtilen parseller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. 

maddesine istinaden Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile satılacaktır. İhale Belediye Encümeni 

toplantı odasında 10/12/2014 Çarşamba günü saat 15:00’da yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek 

taliplilerin geçici teminatlarını ihale günü saat 11:00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale 

şartnamesi 500 TL karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir. 

İhaleye katılabilmek için; 

a - İkametgah belgesi(resimli) 

b - Nüfus cüzdanı sureti(resimli)  

c - Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz 

d - Şirketler, Ticaret odası belgesi, İmza sirküleri, Yetki belgesini ibraz etmek zorundadır. 

e - İhaleye vekaleten katılınılıyorsa vekaletname (noterden) 

f - İstenen belgelerin aslı veya noterden onaylı suretleri kabul edilecektir. 

g - Belediye Gelir Şefliği’nden borcu yoktur yazısı  

Posta ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez. 

İlanen duyurulur.  

 

Sıra Mahalle Ada Parsel Miktarı Niteliği 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

1 İlimtepe 1806 2 3.097,00 
Akaryakıt ve LPG 

İstasyonu Alanı 

3.174.425,00 TL. 

(KDV HARİÇ) 
1 

 10493/1-1 
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DATEM ELEKTRONİK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜNE APLETİ TESPİT SİSTEMİ İÇİN 

YAZILIM SENSÖR VE AKSESUARLARIYLA BİRLİKTE AKUSTİK EMİSYON  

SİSTEMİ TEMİNİ VE KURULUMU İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2014/163596 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 

İhale konusu malın adı ve miktarı : DATEM ELEKTRONİK ARAŞTIRMA 

MÜDÜRLÜĞÜNE APLETİ TESPİT SİSTEMİ İÇİN YAZILIM SENSÖR VE 

AKSESUARLARIYLA BİRLİKTE AKUSTİK EMİSYON SİSTEMİ TEMİNİ VE 

KURULUMU İŞİ 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna 24.12.2014 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 

200,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 10544/1-1 

————— 
ANKARA VAGON BAKIM ONARIM ATÖLYESİNDE BULUNAN YOLCU VAGONLARI 

OTOMATİK YIKAMA MAKİNASININ GENEL BAKIMININ TEKNİK ŞARTNAMEYE 

GÖRE YAPILMASI HİZMETİ ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2014/163554 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 

İhale konusu malın adı ve miktarı : ANKARA VAGON BAKIM ONARIM 

ATÖLYESİNDE BULUNAN YOLCU VAGONLARI OTOMATİK YIKAMA MAKİNASININ 

GENEL BAKIMININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YAPILMASI İŞİ 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna 23.12.2014 saat:11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 

500,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 10545/1-1 
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ESKİŞEHİRDE EKLİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YOLCU VAGONU VE TREN SETİ 

TEMİZLİĞİ İŞİNİN 11 İŞÇİ İLE YÜRÜTÜLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2014/162146 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 

İhale konusu malın adı ve miktarı: ESKİŞEHİRDE EKLİ TEKNİK ŞARTNAMEYE 

GÖRE YOLCU VAGONU VE TREN SETİ TEMİZLİĞİ İŞİNİN 11 İŞÇİ İLE YÜRÜTÜLMESİ 

İŞİ 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna 11.12.2014 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 

250,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

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

tabi değildir. 10502/1-1 

—— • —— 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan center 

pivot-damla sulama kontrol, bakım, tamir, ustalık, elektrik işçiliklerine ait hizmet satın 

alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili 

işletme müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler. 

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir.  

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 09.12.2014 Salı günü saat 14:30’a kadar 

TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62         Bakanlıklar/ANKARA  

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 425 59 55 10500/1-1 
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ARSA BEDELİ KARŞILIĞI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Kulu Belediyesi Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Kulu Belediyesi ve hissedarlarına ait Kulu ilçesi Cami-kebir Mahallesi, 219 

ada 53,54 numaralı parseller ve 392 ada 1-45 numaralı toplam 15.723m2 miktarındaki parseller 

üzerinde 1 zemin ve 7 normal katlı işyeri ve konut niteliği taşıyan 31991.91 m2’ lik inşaat işinin 

ihalesi arsa bedeli karşılığı kat karşılığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre 

Kapalı Teklif Usulü ile belediye encümeninin kararı doğrultusunda yaptırılacaktır. Yüklenici 219 

ada 53,54 parseller ve 392 ada 1-45 parseller üzerinde plan, proje, sözleşme, şartnameler 

doğrultusunda inşa edilecek binalardan asgari 

A Blok Zemin kat 29,30,31,32,33,34 

A Blok 1. kat 1,2,3,4 

B Blok Zemin kat. 35,36,37,38,39,40,41 

C Blok Zemin kat 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 

D Blok Zemin kat 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 

E Blok Zemin kat 65,66,67,68,69,70 

E Blok 23,24 

E Blok 7. kat 25,26,27,28 numaralı toplam 214.38 pay (puan) olmak üzere 

bağımsız bölümleri Belediyemize verecektir. Ayrıca geriye kalan daire ve dükkânlardan pay 

(puan) cetvelinde belirtilen pay (puanlara) göre en fazla pay (puanı) içeren bağımsız bölümleri 

belediyemize verecek yükleniciye iş ihale edilecektir. 

2 - İşin Muhammen Bedeli: 21.659.506.50 TL (Yirmibirmilyonaltıyüzellidokuzbin 

beşyüzaltıliraellikuruş)’tur. 

3 - İhale 23.12.2014 tarihinde Salı günü, saat: 14.00’de Kulu Belediyesi Başkanlık 

Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 - İhale Şartnamesi ile işin yapılacağı yer, ihale dosyası ve diğer evraklar Belediye imar 

ve şehircilik müdürlüğünden (Kulu Belediyesi Başkanlığı Kulu/KONYA) mesai saatleri 

içerisinde görülebilir ve 100,00 TL bedeli karşılığında satın alınabilir. 

5 - İhaleye katılabilmek için şartnamedeki hükümlere uygun olarak hazırlanacak olan 

gerekli belgeler, iç zarfa konulacak teklif mektubu ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır. 

Bu belgeler: 

a) 2013 yılına ait gelir ve kurumlar vergi borcu olmadığına dair ilgili Vergi dairesinden 

alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, 

b) Ticaret veya sanayi Odası’na kayıtlı olduğuna dair belge ibraz etmek, 

1. İştirakçi Tüzel kişilik olması halinde: Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğinin halen siciline kayıtlı olduğuna 

dair belge, 

2. Gerçek kişi olması halinde: Bağlı olduğu Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içerisinde alınmış belge, 

3. Ortak girişim olması halinde: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (1) ve (2) deki maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge, 

c) 2014 yılına ait Ticaret ve / veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar odasından 

alacakları belge, 

d) İmza sirküleri vermesi, 

1. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri, 

2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri, 
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3. Ortak girişim kuruluşu olması halinde, Ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her birinin noterden alacağı imza sirküleri, 

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, kimselerin vekaletnameleri ile 

vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

f) Kanuni ikametgah sahibi olması ve açık adresi, 

g) Geçici teminatın yatırılması; Kulu Belediyesi Başkanlığına hitaben ilgili iş adına 

alınmış limit içi 649.785.20 TL (Altıyüzkırkdokuzbinyediyüzseksenbeşlirayirmikuruş) 

(Muhammen Bedelin %3’ü) bankadan temin edilebilecek geçici teminat mektubu veya aynı 

miktarın nakit olarak Kulu Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü Tahsilat Servisine yatırıldığını 

gösterir makbuz, 

h) İsteklilerin Ortak Girişim olması halinde, bu şartnameye girişim beyannamesi vermesi 

ayrıca ihaleyi alan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce ortaklarca imzalanan ortaklık 

sözleşmesinin noter onaylı sureti vermesi, 

i) Teklif mektubu; 

Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır. 

a) İç Zarf : İç zarfa aşağıdaki belgeler konulacaktır. 

1) Teklif mektubu, 

2) Pay ( Puan ) Cetveli, 

İç zarf kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin, adı, soyadı, ticaret unvanı ve kanuni 

tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazacaktır. Zarfın yapıştırılacak yeri istekli tarafından 

imzalanacak veya mühürlenecektir. 

b) Dış Zarf : Dış zarfın içerisinde şu belgeler bulunacaktır, 

1) İç zarf, 

2) İhale şartnamesinde yer alan ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenmesi ile mesleki ve 

teknik yeterliliğin belirlenmesi için istenen belgeler, 

3) Kat karşılığı ihalesine ait teknik ve ihale şartnamelerin onaylanması. 

Bütün bu belgeler, dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı, 

soyadı ile açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 

eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklifin rakam ve yazı ile açık olarak 

yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerine kazıntı, silinti veya 

düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılarak hiç teklif yapılmamış sayılacaktır. 

Tekliflerin en geç ihale saatine kadar Kulu Belediyesi İmar ve şehircilik müdürlüğüne 

teslim edilmesi gerekmektedir, 

j) İhale konusu iş ile ilgili varsa taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren 

belgeler, 

k) Kat karşılığı ihalesine ait teknik ve idari şartnameleri satın almak ve onaylamak, 

6 - Faks ve posta yoluyla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

İlanen duyurulur. 10436/1-1 
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1 ADET MALDI TOF KÜTLE SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı 1 adet Maldı-Tof Kütle Spektrometre Sistemi Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden 

inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin 

www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olan firmaların 100,-TL şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 12.12.2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 

verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 10506/1-1 
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DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 

42 ADET JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deski Genel Müdürlüğü Elektrik Makine Ve 

Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen 42 adet Jeneratör 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 05.12.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10507/1-1 
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İŞZEKASI VE RAPORLAMA İÇİN MICROSOFT LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türk Standartları Enstitüsü ihtiyacı işzekası ve raporlama için Microsoft 

lisans kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ve marka/modeli ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08/12/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ İHTİYACI 10 UÇLU VİDEO KONFERANS SİSTEMİ 

VE IP TELEFON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türk Standartları Enstitüsü ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen 10 uçlu video konferans 

sistemi ve IP telefon sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08.12.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ve 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 175,73 TL. ile en çok 2.719.863,24 TL. arasında değişen; 

12/12/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 18,00 TL, en çok 

100.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kumaş, Boş konteyner, Ayakkabı, Avize, 

Amorf karbon, Nitro Selüloz, Oyuncak silah, Kaynak gözlüğü, Kaynak maskesi, Kaynak pensi, 

Kimyasal ürün ve Müstehzarlar, Cüzdan, Çanta, Karo taşı, Plastik hammaddesi, Boya torbası, 

Röle, kol saati, Plastik hammaddesi, Polyester keçe, Nalbur malzemeleri, Yüzme kıyafeti, 

Modem, Toner, Kartuş, Şal, Halı, Takı, Fotoğraf makinası ve Hafıza kartı cinsi 135 grup eşya; 

açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No:1 Bakırköy/İSTANBUL 

adresindeki ihale salonunda 15/12/2014 tarihinde saat 09:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr 

internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 

numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres 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 kartı, 

elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 10541/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan: 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.09.2014-103 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.09.2014- 1683 SİVAS 

Dosya No : 58.00.564 

Sivas İli, Merkez İlçe, Yavu Köyü'nde sit alanı dışında bulunan, tapunun 1 pafta, 963 

parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konuk odasının 2863 sayılı Kanun kapsamında 

değerlendirilmesini isteyen M.Gürani ARSLAN'ın 11.08.2014 tarihli dilekçesi, Kurul 

raportörlerinin 15.09.2014 tarih ve 214 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi; 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Merkez İlçe, Yavu Köyü'nde sit alanı dışında bulunan, tapunun 1 pafta, 963 

parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konuk odasının 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında 

korunması gerekli kültür varlığı özelliği taşıdığından tescil edilmesine, Kültür Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma 

grubunun 2. Grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verildi. 

 10447/1-1 
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 13.11.2014 gün ve 86701 A.B. sayılı yazıda; İrfan 

ve Nazife oğlu, 1945 doğumlu, Sivas İli, Hafik İlçesi Çınarlı Mah.; Cilt No:38/l, Aile Sıra No:34, 

Sıra No:45'de kayıtlı Av. Mustafa Yücel KOCA'nın, Baro Yönetim Kurulu'nun 06.03.2014 gün 

ve 11/32 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha 

yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği 

ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. 

maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 10515/1-1 

————— 

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 14.10.2014 gün ve 64558 K.S. sayılı yazıda; 

Şemsettin ve İclal Oğlu, 1970 doğumlu, Şanlıurfa İli, Tepe Mah.; Cilt No:024/14, Aile Sıra 

No:335, Sıra No:51'de kayıtlı Av. Ömer Edip ÖNCEL'in, Baro Yönetim Kurulu'nun 07.08.2014 

gün ve 37/41 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha 

yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği 

ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. 

maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 105516/1-1 

—— • —— 

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden: 

2960407555 vergi numaralı Dikici Konfeksiyon ve Ev Tekstil Dış Tic. Ltd. Şti adına 

tanzimli 2013/D1-05300 ve 2013/D1-05323 sayılı DİİB'ler kapsamı Müdürlüğümüzce onaylı 

04.09.2013 / IM046970-04.09.2013 / IM047033-04.09.2013 / IM047005-04.09.2013 / IM047057-

13.11.2013 / IM060506-14.11.2013 / IM060519-16.11.2013 / IM061015-16.11.2013/IM061018 

tarih/sayılı beyannamelerden kaynaklı Müdürlüğümüzce düzenlenen 29.04.2014 tarih 1275 sayılı 

995.715,60 TL tutarlı, 29.04.2014 tarih 1276 sayılı 2.421.114,72 TL tutarlı Para Cezası Kararları 

ve 27.06.2014 tarih ve 100 sayılı 323.340,15 TL tutarlı, 27.06.2014 tarih ve 101 sayılı 236.944,72 

TL Ek Tahakkuk Kararları, genel toplam olarak amme alacağı 3.977.114,74 TL nin tahsili için 

Gümrük Kanunun 238/1'inci maddesi uyarınca düzenlenerek anılan firmanın Müdürlüğümüzde 

mevcut adresine firmaya ve firma ortaklarının adreslerine gönderilmiş ise de tebliğ 

edilmediğinden iade edilmiştir. 

Bu nedenle; Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi 

bulunmadığından yukarıda sayı ve tarihi belirtilen Para Cezası ve Ek Tahakkuk Kararlarımızın, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı kanunun 

31. maddesi ve Tebligat Kanununun uygulanmasına dair yönetmeliğin 48-52. maddeleri uyarınca 

yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur 

 10517/1-1 
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine, 2547 Sayılı Kanun ve 

28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince devamlı statüde 1 (bir) adet 

Profesör alınacaktır. 

Profesörlük kadrosuna başvuracak adayların; Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi 

No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne 

başvurdukları birim dalını belirten bir dilekçe, ekinde öğrenim durumlarını gösterir belgeleri 

(onaylı sureti), özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneğini, bilimsel yayınlarını, 

yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi (lisans veya lisansüstü eğitimini İngilizce yapan adaylar 

hariç), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, H faktörü değerini, patent ve 

faydalı model ile ilgili faaliyetlerini, icra olunan eserlerini ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-

öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans tez 

çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 

faaliyetlerini ve eserlerini; doçentlik belgelerini (onaylı sureti); başlıca araştırma eserinin açıkça 

belirtildiği yayın listesini kapsayan 6 kopya dosyayı vermeleri gerekmektedir.  

NOTLAR: 

1) Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

yapılacaktır. 

Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır. 

2) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

3) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen 

koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları 

değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir. 

4) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir. 

5) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir. 

6) 0(332) 3244900 numaralı telefondan ilan ile ilgili ayrıca bilgi alınabilir. 

 

Fakülte 

Bölüm/Uzmanlık 

Alanı Unvan Adet Açıklama 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

Mühendisliği 

Profesör 1 

Nanobiyoteknoloji alanında; 

araştırmalar yapmış olmak, 

Lisansüstü tezler yaptırmış olmak, 

yurt içi ve yurt dışı patent ve faydalı 

model hak sahipliği ve başvuruları 

bulunmak, bu alanla ilgili akademik 

ve sanayi Ar-Ge projeleri yürütmüş 

olmak, bu projelerden ticari boyuta 

ulaşmış ve ihraç ediliyor olan ürün 

geliştirmiş olmak, en az 8 yıllık 

Teknokent şirket faaliyetinde 

bulunmuş olmak.  
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DSİ Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 10513/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/98653 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
GÜLHANE ASKERİ TIP 

AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi 
GENERAL DR.TEVFİK 

SAĞLAM CAD. ETLİK 
Tel-Faks 0 312 304 24 21-0 312 304 24 00 

Posta Kodu 06018 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

POLİMAR MEDİKAL İNŞAAT 

KİMYA TURİZM İÇ VE DIŞ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

HASAN GENÇAĞA 

Adresi 

CEVİZLİDERE CADDESİ 

NO.10/11 BALGAT 

ÇANKAYA/ANKARA 

CEVİZLİDERE CADDESİ NO.10/11 

BALGAT ÇANKAYA/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 53851290878 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7320641529 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 223446 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/112615 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

4’ÜNCÜ MOTORLU PİYADE 

TUGAY KOMUTAN 

YARDIMCILIĞI 

İl/İlçe BAYBURT/BAYBURT MERKEZ 

Adresi  Tel-Faks 4582119309 

Posta Kodu  E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı BİROL SELİMOĞLU  

Adresi 
ÇARŞI MAH. MISIRLIOĞLU SOK. 

NO.:17 TRABZON 
 

T.C. Kimlik No. 66964163854  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7600017519  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/83433 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ADANA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ADANA /SEYHAN 

Adresi 
REŞAT BEY MAH. ORDU 

CAD.ADLİYE ARKASI 
Tel-Faks 3223525301-3223597885 

Posta Kodu 01330 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

BARİKON MAKİNA İNŞAAT 

GIDA MEDİKAL BİLİŞİM 

METAL KONSTRÜKSİYON 

İTHALAT İHRACAT SANAYİ 

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

DANİYEL SARGIN 

Adresi 

OSTİM MAH. UZAY ÇAĞI CAD. 

NO..72/43 

YENİMAHALLE/ANKARA 

OSTİM MAH. UZAY ÇAĞI CAD. 

NO..72/43 

YENİMAHALLE/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 24116635536 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4610434362  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 355581  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/3/1-1 



29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/64648 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi 
GAZİLER CAD. / 1420 SOKAK 

1/3 
Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

BİNNUR UN İRMİK 

FABRİKASI TİCARET VE 

SANAYİ ANONİM ŞİKETİ 

- 

Adresi 

ANKARA ASFALTI ÜZERİ NO:1 

TAVŞANÇALI KASABASI 

KULU/KONYA 

- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1760037301 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KONYA SANAYİ ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 221/KULU - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/28402 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ HUDUT TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ÇUKURCA/HAKKARİ 

Adresi - Tel-Faks - 

Posta Kodu - E-Mail - 

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

Adı/Unvanı FUAT KIZILKAYA - 

Adresi 

DİCLE KENT BULVARI 59. SK 

BATTAL GAZİ APT. KAT:4 

NO:19 

KAYAPINAR/DİYARBAKIR 

- 

T.C. Kimlik No. 12455039368 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5610290467 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

DİYARBAKIR ESNAF VE 

SANATKARLAR ODALARI 

BİRLİĞİ 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 21/0061559 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/5/1-1 



29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/13331 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

HAVA ER EĞİTİM TUGAY 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe KÜTAHYA/KÜTAHYA MERKEZ 

Adresi ALANYUNT YOLU 1. KM  Tel-Faks 2742716058-2742236173 

Posta Kodu 43100 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı İSMAİL KIRDEMİR - 

Adresi 

CUMHURİYET CADDESİ NO:22 

MERKEZ/KÜTAHYA 

- 

T.C. Kimlik No. 46876547164 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KÜTAHYA TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 7001 - 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/6/1-1 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/66165 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA-KEÇİÖREN 

Adresi ESKİ GARAJ YANI-ETLİK Tel-Faks 0 312 384 32 50-0 312 384 32 61 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı AHMET SARIKAYA  

Adresi 

SANAYİ CADDESİ GÜREŞÇİLER 

SOKAK NU.:11/32 

ULUS/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 62098385506  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 305174  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/7/1-1 



29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/22197 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DİYARBAKIR TEDARİK 

BÖLGE BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe DİYARBAKIR/YENİŞEHİR 

Adresi 
KOOPERATİFLER ELAZIĞ 

CAD. 
Tel-Faks 412 238 84 14 - 412 224 49 43 

Posta Kodu 21100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı AYFER İLHAN  

Adresi 

AYDINLIKEVLER MAHALLESİ 

ACAR İŞHANI KAT:1 NO.:5 

MERKEZ/ŞIRNAK 

 

T.C. Kimlik No. 24449684348  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4720383829  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ŞIRNAK TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. ŞIRNAK-1114  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/8/1-1 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/30559 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
55’İNCİ MEKANİZE PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
 KIRKLARELİ/MERKEZ 

Adresi 
PINARHİSAR YOLU ÜZERİ 

2’NCİ KM. 
 288 2142933-288 2141565 

Posta Kodu    

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

Adı/Unvanı 

GÖZESU KAYNAK SULARI 

GIDA DAYANIKLI TÜKETİM 

MALLARI OTOMOTİV TEKSTİL 

İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

MUSTAFA UZUNÖZ 

Adresi 

G.O.P.MAH. ERNA CENTER İŞ 

MERKEZİ K:5 NO:5 

ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ 

G.O.P.MAH. ERNA CENTER İŞ 

MERKEZİ K:5 NO:5 

ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ 

T.C. Kimlik No. - 30224179930 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4100203308  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ÇERKEZKÖY TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4944  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/9/1-1 



29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/27656 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
GÜLHANE ASKERİ TIP 

AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi 
GENERAL DR.TEVFİK 

SAĞLAM CAD. ETLİK 
Tel-Faks 0 312 304 24 21-0 312 304 24 00 

Posta Kodu 06018 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

KALE TIBBİ MALZEME 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ  

BERKAN MUHARREM 

İNCEBALDIR 

Adresi 

BÜYÜKESAT MAH. ÇEHRE 

SOK. NO.:1/15 

ÇANKAYA/ANKARA 

BÜYÜKESAT MAH. ÇEHRE SOK. 

NO.:1/15 ÇANKAYA/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  28126999152 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7320602225  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 211005 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/10/1-1 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/55439 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
10’UNCU MOTORLU TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe BİTLİS/TATVAN 

Adresi CUMHURİYET CAD Tel-Faks 434 8275608- 434 8273426 

Posta Kodu 13200 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

KURBAN ELEKTRİK İNŞAAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

MUHYETTİN KURBAN 

Adresi 
BELEDİYE YANI NO.2 

TATVAN/BİTLİS 

BELEDİYE YANI NO.2 

TATVAN/BİTLİS 

T.C. Kimlik No.  31909170280 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5930048444  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
TATVAN TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 002016  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/11/1-1 



29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/77511 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 

HOCAPAŞA MAH. 

DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI 

YANI 

Tel-Faks 0 212 514 00 10-0 212 514 00 20 

Posta Kodu 34112 E-Mail ist_tedarikplan@msb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

TARIMSAN TARIM SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

 

Adresi 

SIRASÖĞÜTLER MAH. 

BEYAZIT CAD.: NO.24 

GEBZE/KOCAELİ 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8240030446  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
GEBZE TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1337  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/12/1-1 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/50052 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
106'NCI TOPÇU ALAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe GAZİANTEP/İSLAHİYE 

Adresi  Tel-Faks 342 8623604 - 342 8621374 

Posta Kodu 27810 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı MEVLÜT KARABACAK  

Adresi 

CUMHURİYET  MAH. GARNİZON 

CAD. NO. 49/D 

İSLAHİYE/GAZİANTEP 

 

T.C. Kimlik No. 41191247492  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
-  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

İSLAHİYE ESNAF VE 

SANATKARLAR ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 3487  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/13/1-1 



29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/95361 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

ZIRHLI BİRLİKLER OKULU 

VE EĞİTİM TÜMEN 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/ETİMESGUT 

Adresi - Tel-Faks 312 2491145 - 312 2491118 

Posta Kodu 06990 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SELÇUK ÇOBANOĞLU  

Adresi 

CİBALİ MAH. FUKARABABASI 

SOK. NO.:1 KAT:4 

FATİH/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. 15497727620  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2590008957  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 282123  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/14/1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/44020 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
3’ÜNCÜ HAVA İKMAL BAKIM 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/ETİMESGUT 

Adresi - Tel-Faks 3122984261-3122491182 

Posta Kodu - E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

GND TEKSTİL İTHALAT 

İHRACAT DIŞ TİCARET VE 

SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

İBRAHİM GÜNDOĞDU 

Adresi 

DEMİRKAPI MH. İNÖNÜ CD. 4. 

SK. N:9 DÜKKAN N:1 

BAĞCILAR/İSTANBUL 

İNÖNÜ MAH. 30/7 SOKAK NO:40 

D:4 BAĞCILAR/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 46894559774 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3960674609 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 900130 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/15/1-1 



29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/6625 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
54’ÜNCÜ MEKANİZE PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe EDİRNE/MERKEZ 

Adresi LONDRA ASFALTI Tel-Faks 284 214 04 94 - 284 214 59 29 

Posta Kodu  E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

MAMPAŞ SÜT ÜRÜNLERİ 

PAZARLAMA VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

ÜMİT GÜRSOY 

Adresi 
KEMERBURGAZ İKİ KEMER 

MEVKİİ EYÜP/İSTANBUL 

KEMERBURGAZ İKİ KEMER 

MEVKİİ EYÜP/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 29563675036 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6110047046 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 283813 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1051916/1-1 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/43546 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
KULELİ ASKERİ LİSESİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/ÜSKÜDAR 

Adresi  Tel-Faks 216 3088113 - 2163080709 

Posta Kodu 24788 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

EYLÜL TASARIM KALIP VE 

PLASTİK SANAYİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

HASGÜL TEKİN 

Adresi 

ZÜMRÜTEVLER MAH. FIRAT 

SOK. NO:8/B 

MALTEPE/İSTANBUL 

ZÜMRÜTEVLER MAH. FIRAT 

SOK. NO:8/B 

MALTEPE/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 44335072424 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3830399491  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 669145  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/17/1-1 



29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/43628 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ERZURUM TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ERZURUM 

Adresi 
GEZ MAHALLESİ 

HASTANELER CADDESİ 
Tel-Faks 0 442 233 51 78-0 442 233 13 89 

Posta Kodu 25100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı PINAR SAĞLAM  

Adresi 

SOĞUKSU MAH. KISARNA 

CAD.SEYRAN SİT. B BLOK 

TRABZON 

 

T.C. Kimlik No. 20735704738  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
20735704738  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

TRABZON BAKKALAR VE 

SEBZECİLER ESNAF ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 61/87264  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/18/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/9197 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 0 264 275 16 20-0 264 276 86 79 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
HAKAN ŞENOL 

 

Adresi   

T.C. Kimlik No. 58141235706  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

8080079247  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

SAKARYA TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 23407  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK  

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/19/1-1 



29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) - 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

KIBRIS TÜRK BARIŞ 

KUVVETLERİ 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe KKTC/GİRNE 

Adresi - Tel-Faks - 

Posta Kodu - E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı BİGBAG TİCARET LİMİTED AYŞE BİROL 

Adresi 

ŞEHİT SONAY ÖZDAYI SOKAK 

ÇAĞ PETROL İSTASYONU YANI 

D2/D3 BOĞAZ/GİRNE 

ŞEHİT SONAY ÖZDAYI SOKAK 

ÇAĞ PETROL İSTASYONU YANI 

D2/D3 BOĞAZ/GİRNE 

T.C. Kimlik No.  330645 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
M.Ş.14844  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 15322  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/20/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) - 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

KIBRIS TÜRK BARIŞ 

KUVVETLERİ 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe KKTC/GİRNE 

Adresi - Tel-Faks - 

Posta Kodu - E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı BİGBAG TİCARET LİMİTED AYŞE BİROL 

Adresi 

ŞEHİT SONAY ÖZDAYI SOKAK 

ÇAĞ PETROL İSTASYONU YANI 

D2/D3 BOĞAZ/GİRNE 

ŞEHİT SONAY ÖZDAYI SOKAK 

ÇAĞ PETROL İSTASYONU YANI 

D2/D3 BOĞAZ/GİRNE 

T.C. Kimlik No.  330645 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
M.Ş.14844  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 15322  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/21/1-1 



29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/186045 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA-KEÇİÖREN 

Adresi ESKİ GARAJ YANI-ETLİK Tel-Faks 0 312 384 32 50-0 312 384 32 61 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
EREN TABLDOT TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 
FERHAT ACAR 

Adresi 

KIZILIRMAK MAH. MUHSİN 

YAZICIOĞLU CAD. NO:29/1 

ÇANKAYA/ANKARA 

KIZILIRMAK MAH. MUHSİN 

YAZICIOĞLU CAD. NO:29/1 

ÇANKAYA/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 30244471410 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2280742160  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 302994  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/22/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/11993 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 0 264 275 16 20-0 264 276 86 79 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

HNF MAKİNA KALIP METAL 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

HASAN FEDAİ 

Adresi 

364/1 SOKAK NO:25/G 

KİMYACILAR SİTESİ 

BORNOVA/İZMİR 

364/1 SOKAK NO:25/G 

KİMYACILAR SİTESİ 

BORNOVA/İZMİR 

T.C. Kimlik No. - 47887147534 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4630515002  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1  166689  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK  
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/23/1-1 



29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/43850 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ MEKANİZE PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

Adresi  Tel-Faks 472312475-4723124751 

Posta Kodu  E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ÇAKARLAR ULAŞIM DIŞ 

TİCARET NAKLİYAT GIDA 

PAZARLAMA İTHALAT 

İHRACAT SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

ULAŞ ÇAKAR 

Adresi 

YENİ MAH.ORHAN DOĞAN CAD. 

DEMİR KÖPRÜ NU.:17 

KAT:3VAN 

YENİ MAH.ORHAN DOĞAN CAD. 

DEMİR KÖPRÜ NU.:17 KAT:3VAN 

T.C. Kimlik No. - 32314746404 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2200588282  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
VAN TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 8108/VAN  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/24/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/104125 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA-KEÇİÖREN 

Adresi ESKİ GARAJ YANI-ETLİK Tel-Faks 0 312 384 32 50-0 312 384 32 61 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

SALDEM BİLİŞİM 

TEKNOLOJİLERİ ENERJİ 

İNŞAAT YAZILIM 

TELEKOMÜNİKASYON 

OTOMOTİV TURİZM GIDA 

TAAHHÜT SANAYİ TİCARET 

İTHALAT VE İHRACAT 

LİMİTED ŞİRKETİ 

ZEKERİYA DEMİR 

Adresi 

ANAFARTALAR CAD. NO:3 

KAT:5 DAİRE NO:182 

ULUS/ANKARA 

ANAFARTALAR CAD. NO:3 

KAT:5 DAİRE NO:182 

ULUS/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  22078629242 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7410571318  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 353372  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/25/1-1 



29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/43809 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ MEKANİZE PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

Adresi  Tel-Faks 472312475-4723124751 

Posta Kodu  E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ÇAKARLAR ULAŞIM DIŞ 

TİCARET NAKLİYAT GIDA 

PAZARLAMA İTHALAT 

İHRACAT SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

ULAŞ ÇAKAR 

Adresi 

YENİ MAH.ORHAN DOĞAN CAD. 

DEMİR KÖPRÜ NU.:17 

KAT:3VAN 

YENİ MAH.ORHAN DOĞAN CAD. 

DEMİR KÖPRÜ NU.:17 KAT:3VAN 

T.C. Kimlik No. - 32314746404 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2200588282  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
VAN TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 8108/VAN  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/26/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/96529 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
54’ÜNCÜ MEKANİZE PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe EDİRNE/EDİRNE MERKEZ 

Adresi LONDRA ASFALTI 1 Tel-Faks 2842140494-2842145929 

Posta Kodu - E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

MİM LOJİSTİK GIDA TEDARİK 

HİZMETLERİ SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

LÜTFÜ SERHAN KALMAZ 

Adresi 

CADDEBOSTAN PLAJYOLU 

KADİRAĞA SK. CÜNERAY APT. 

N.:32/MÜŞTEMİLAT 

GÖZTEPE/KADIKÖY 

FENERBAHÇE MAH. TUNAMAN 

SOK. NO:10/20 

KADIKÖY/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 20228224620 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6210407238 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 577707 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/27/1-1 



29 Kasım 2014 – Sayı : 29190 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/46496 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi 
ETLİK CADDESİ (ESKİ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
İBRAHİM SAK 

- 

Adresi 
1202/2SOKAK NO:31 KAT:2 

DAİRE:205 YENİŞEHİR/İZMİR 
- 

T.C. Kimlik No. 15715161434 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

7390272639 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

İZMİR TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1  136651 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10519/28/1-1 
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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

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6570 İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu
6571 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2014/6965 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
2014/6977 Türk-Çek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün

Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
— Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği
— Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme

Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

— Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Et ve Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Çukurova Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İpek Üniversitesi İhale ve Satın Alma Yönetmeliği
— İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Kültür Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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


