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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/04/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlaç ve

Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Çok merkezli klinik araştırmalarda tek etik kurul kararının bulunması yeterlidir.

Söz konusu etik kurul kararının koordinatör merkezin bulunduğu yerdeki etik kuruldan

alınması, burada etik kurul bulunmuyorsa çalışmaya dahil olan merkezlerden koordinatör

merkeze en yakın yerdeki ilgili etik kuruldan karar alınması gerekmektedir. Tek merkezli klinik

araştırmalarda ise araştırmanın yürütüldüğü merkezin bulunduğu yerdeki etik kuruldan karar

alınması, etik kurul bulunmadığı takdirde araştırma merkezine en yakın yerdeki ilgili etik ku-

ruldan karar alınması gerekmektedir. ”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Sorumlu araştırmacı veya görevlendireceği bir araştırmacı, protokolde veya

araştırma broşüründe hemen rapor edilmesi gerekli görülmediği belirtilenler hariç ciddi advers

olayların tamamını derhal destekleyiciye bildirir. Bu acil raporu, ayrıntılı yazılı bir rapor izler.

Acil raporda ve bunu izleyen diğer raporlarda çalışmaya iştirak eden gönüllüler için tek bir

kod numarası kullanılır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bu Yönetmelik gereğince oluşturulan ve Kurum tarafından onaylanan mevcut etik

kurullarda yer alan sağlık meslek mensubu olan etik kurul üyelerinin, iyi klinik uygulamaları

ve klinik araştırmalar hakkında temel eğitimi 01/04/2016 tarihine kadar tamamlanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI

DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda

yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları

düzenler.

(2) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülecek

olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin

hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Diller Bö-

lümünü,

b) Hazırlık Eğitimi: Bir yükseköğretim kurumunda verilen hazırlık eğitimini,

c) Hazırlık Sınıfı: Anadolu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık sınıfını,

ç) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

d) Seviye: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Seviye

Tespit Sınavı sonuçlarına göre belirlenen A (en üst), B, C ve D (en alt) şeklinde oluşturulan

öğrenci seviyelerini,

e) Seviye Tespit Sınavı: Hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin seviyelerini tespit etmek

için Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavı,

f) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

g) Yeterlik Sınavı: Öğrencinin hazırlık eğitiminden muaf olabilmesi ya da hazırlık eği-

timini başarmış sayılabilmesi için yapılan sınavı,

ğ) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yüksekokul: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretimin amacı
MADDE 4 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı, bu eğitimi alan öğren-

cinin günlük hayattaki yabancı dil bilgi ve becerilerini yerine getirecek yeterlilikte olmasını
ve akademik ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli temel becerilerle donanmasını sağla-
maktır.

Öğrencilik haklarından yararlanma
MADDE 5 – (1) Öğrencinin öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için kaydını ye-

niletmesi, öğrenim ücreti ve/veya katkı payını ödemesi gerekir. Süresi içinde bu koşulları yerine
getirmeyenler ve mazeretleri yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem içinde kayıt yap-
tıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Muafiyet
MADDE 6 ‒ (1) Aşağıda belirtilen öğrenciler, hazırlık eğitiminden muaf tutulur:
a) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede o

ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğreniminin en
az son 3 (üç) yılını bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler.

b) Hazırlık eğitimi veren herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğre-
timini başarı ile tamamladığını belgeleyen öğrenciler.

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veya Senato tarafından eşdeğerliği
kabul edilen sınavlardan Senato tarafından belirlenen puanı aldığını belgeleyen öğrenciler.

(2) Üzerinde geçerlik tarihi olmayan ve Eylül 2005 öncesi tarihli yabancı dil belgeleri
dikkate alınmaz.

Eğitim süresi
MADDE 7 – (1) Eğitim süresi güz ve bahar dönemleri olmak üzere 1 (bir) öğretim yı-

lıdır. Hazırlık programı sırasıyla A (en üst), B, C ve D (en alt) olmak üzere 4 seviyeden oluşur.
(2) Hazırlık eğitimi alacak öğrenci, her eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında ya-

pılan Seviye Tespit Sınavına girer. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden 59 ve altında not alan
öğrenci, sınav puanı esas alınarak belirlenen seviyede hazırlık programına yerleştirilir. 60 ve
üzeri not alan öğrenci ise Yeterlik Sınavına alınır. Yeterlik Sınavından 100 tam puan üzerinden
en az 60 puan alan öğrenci hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Güz dönemi sonunda “A Sevi-
yesi”ni başarıyla tamamlayanlar Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar ve bu sınavdan ba-
şarılı olurlarsa kayıtlı oldukları programa devam ederler. Hazırlık eğitiminde birinci yarıyılını
tamamlayan ve Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenci, isteğe bağlı hazırlık sınıfı olan prog-
ramlara kayıtlı olsa da ikinci yarıyıl hazırlık eğitimine devam eder ancak bu durumdaki öğ-
rencinin bahar dönemi sonunda yapılan Yeterlik Sınavına girebilmesi için seviyesinde başarı
koşulu aranmaz.

(3) Çift anadal/yandal programına başvuranlarla yatay veya dikey geçiş yapanlardan
daha önce hazırlık eğitimi almamış veya alıp da başarılı olamayan öğrenci, her eğitim-öğretim
yılının güz ve bahar dönemleri başında yapılan Seviye Tespit Sınavına girmek zorundadır.

(4) YÖK zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyen zorunlu hazırlık sınıfı ol-
mayan bölümlerin öğrencileri, Seviye Tespit Sınavından 100 tam puan üzerinden 50 ve üstü
puan almak zorundadır. Başarı notu, Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen
not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir. CC ve üzerinde not alanlar başarılı kabul edilerek
notları transkriptlerine işlenir. CC’nin altındaki notlar ise transkriptlere işlenmez.
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(5) Bir akademik yıl boyunca zorunlu hazırlık eğitimi alıp başarılı olamayan öğrenci
aşağıdaki seçeneklerden birini tercih eder:

a) Eğitimine 1 (bir) akademik yıl daha devam etmek; bu öğrenci, Üniversiteye ilk kez
kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında yapılan Seviye
Tespit Sınavına girer. Sınava girmeyen öğrenci “D Kuru”na yerleştirilir.

b) Yabancı dil bilgilerini kendi imkânlarıyla geliştirmek; bu öğrenci, her yarıyıl başında
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne dilekçeyle başvurur. Başvuruda bulunacak öğren-
cinin kaydını yenilemiş ve akademik takvimde belirlenen tarihler arasında başvurusunu yapmış
olması gerekir. Başvuru süresi geçtikten sonra yapılan değişiklik başvuruları işleme alınmaz.
Belirlenen süre içinde başvurmayanlar, hazırlık sınıfına devam edecek öğrenci olarak kabul
edilir.

c) ÖSYM veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan Senato tarafından
belirlenen puanı almak.

(6) Bir akademik yıl boyunca isteğe bağlı hazırlık eğitimi alıp başarılı olamayan öğrenci
aşağıdaki seçeneklerden birini tercih eder:

a) Eğitimine 1 ya da 2 yarıyıl daha devam etmek; bu öğrenci, Üniversiteye ilk kez kayıt
yaptıran öğrencilerle birlikte eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında yapılan Seviye Tespit
Sınavına girer. Sınava girmeyen öğrenci “D Kuru”na yerleştirilir.

b) Kayıtlı olduğu programda eğitimine başlamak; bu öğrenci, kayıtlı olduğu Yüksekokul
Müdürlüğüne/Fakülte Dekanlığına ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne dilekçe ve-
rerek kayıtlı olduğu programa devam eder. Kayıtlı olduğu programdan mezun olana kadar ilan
edilen tarihler arasında başvuruda bulunan öğrenci, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ya-
pılan Yeterlik Sınavına girebilir ve yeterli puanı aldığı takdirde hazırlık eğitimini başarmış
kabul edilir.

(7) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
2 (iki) akademik yılda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. İlişiği
kesilen öğrenci aşağıdaki seçeneklerden birini tercih eder:

a) Kendi yükseköğretim kurumunda öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa
kayıt yaptırmak.

b) ÖSYM’ye başvurmak, bu öğrenci kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer
program bulunmaması durumunda talebi üzerine ÖSYM Başkanlığı tarafından bir defaya mah-
sus olmak üzere öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilir.
Ancak bu durumdaki öğrencinin Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme
Sınavı (LYS) puanının, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak
için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

c) 3 (üç) yıl içinde kullanılacak 3 (üç) sınav hakkından yararlanmak, bu öğrencinin ha-
zırlık sınıfında eğitim süresince derslere devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekir.
Öğrencinin sınavlara girdiği süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenci,
öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(8) Seviye Tespit Sınavı ve Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.
Devam zorunluluğu
MADDE 8 – (1) Bölümün ders planında yer alan dersler ve bunların haftalık ders sa-

atleriyle bölümün akademik takvimi, Yüksekokul Müdürlüğünün teklifi üzerine Senato tara-
fından belirlenir. Öğrenci derslerin en az %85’ine devam etmekle yükümlüdür. Devamsızlığı
toplam ders saatinin %15’ini aşan öğrenci bulunduğu seviyeyi başaramamış kabul edilir ve
aynı seviyeyi tekrar eder.
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Değerlendirme

MADDE 9 – (1) Öğrencinin hazırlık eğitiminden başarılı sayılabilmesi için öğrenci

başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir. Başarı notu; hazırlık sı-

nıfında eğitim gören öğrencinin dönem içi notunun (60 puandan az olmamak üzere) %20’si ve

Yeterlik Sınavının %80’inin toplamından oluşur. Bir akademik yılın sonunda isteğe bağlı ha-

zırlık eğitiminde başarısız olup eğitimlerine kayıtlı oldukları programda devam eden öğrenciler,

yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirmek isteyen öğrenciler ile 3 (üç) yıl içinde 3 (üç)

sınav hakkına tabi olanların başarı notu, Yeterlik Sınavından alınan nottur.

(2) Dönem içi değerlendirmelerde hangi koşulların ve yöntemlerin uygulanacağı Ya-

bancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenir. Güz dönemi sonunda birinci ara sı-

nav notunun %30’u, ikinci ara sınav yerine geçen dönem içi değerlendirmelerin %30’u ve dö-

nem sonu sınavının %40’ının toplamı en az 60 puan olan öğrenci bir üst seviyeye yerleştirilir.

İkinci ara sınav yerine geçen dönem içi değerlendirmeler; kısa sınav, ödev, sözlü sunum, proje

vb. uygulamaları kapsar.

(3) Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle birinci ara sınav ve dönem

sonu sınavına katılamayan ve mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci için

mazeret sınavı düzenlenir. Ancak ara sınav yerine geçen dönem içi değerlendirmeler için ma-

zeret sınavı düzenlenmez. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrencinin o ders/dersler için aka-

demik takvimde ilan edilen mazeret sınav haftası başlangıç tarihinden en az  3 (üç) iş günü ön-

cesine kadar, mazeretini gösteren belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne

başvurması gerekir. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları işleme konmaz.

(4) Güz döneminde seviyesinde devamsız/başarısız olan öğrenci bulunduğu seviyeyi

tekrar eder.

Sınavlara itiraz

MADDE 10 – (1) Yüksekokulda yapılan sınav notuna itirazlar, notların duyurulmasını

izleyen 5 (beş) iş günü içinde, Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. İtirazlar Müdür-

lük tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 4/12/2008 tarihli ve

27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğre-

timi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri

uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 28/6/2014 tarihli ve 29044 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan “Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/4/2014 tarihli ve 28959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans tez jürisi oluşturmak amacıyla, ilgili anabilim dalı başkanlığı, öğre-

tim üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak, her tez için en az üç öğretim üye-

sini Enstitü Yönetim Kuruluna önerir. Enstitü Yönetim Kurulu bu önerileri dikkate alarak tez

jürisini oluşturur ve atamasını yapar. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir

yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili ana-

bilim dalından, diğeri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalı ya da başka bir yükseköğretim

kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı; toplam 24 krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz adet

ders, yeterlik sınavı, alan ile ilgili ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmak

üzere kabul alan veya yayımlanan tek ya da çok isimli bir makale, tez önerisi savunması ve

tez çalışmasından oluşur. Program boyunca öğrenci, en az 120 AKTS karşılığı ders yükü ve

en az 120 AKTS karşılığı tez çalışması olmak üzere 240 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Derslerini ve seminer/seminerlerini başarı ile tamamlayan ve Enstitü Yönetim Ku-

rulunun belirleyebileceği diğer koşulları yerine getiren ve genel not ortalaması en az 3.00/4.00

olan öğrenciler bu koşulları sağladıkları dönemi izleyen dönem içinde doktora yeterlik sınavına

girmeye hak kazanır. Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek

zorundadır. Beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, Enstitü Yönetim

Kurulu tarafından yeterlik sınavına davet edilir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen

mazeretleri dışında yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sınav hakkını kullanmış sayılır.

(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda orta-

lama en az 70 puan alan öğrenci en geç üç gün içinde sözlü sınava alınır. Sözlü sınav izleyiciye

açık olarak yapılabilir. Sözlü sınavda jüri, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt ço-

ğunlukla karar verir. Sözlü sınavdan da başarılı olan öğrenci yeterlik sınavını başarmış sayılır.
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Yazılı sınavda başarılı olan ancak sözlü sınavda başarısız bulunan öğrenci, bir sonraki yeterlik

sınavında sadece sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavı sonuçları sözlü sınavın yapıldığı tarihi iz-

leyen üç gün içinde öğrencilerin sınavlardan aldıkları notların da yer aldığı bir tutanakla ve sı-

nav evrakıyla birlikte Enstitüye bildirir ve sonuçlar Enstitü tarafından ilan edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Doktora tez jürisi oluşturmak amacıyla, ilgili anabilim dalı başkanlığı öğretim üye-

lerinin uzmanlık alanını göz önünde bulundurarak, en az üçü başka bir yükseköğretim kuru-

munda görev yapan öğretim üyesi olmak üzere yedi öğretim üyesini Enstitü Yönetim Kuruluna

önerir. Enstitü Yönetim Kurulu önerileri de dikkate alarak tez jürisini oluşturur ve atamaları

yapar. Jüri üçü öğrencinin TİK’de yer alan öğretim üyeleri olmak üzere beş asıl üyenin en az

ikisinin ve iki yedek üyeninse en az birinin başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan

öğretim üyelerinden oluşur.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/7/2015 tarihli ve 29408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe

giren Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetme-

liğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendi-

rilir.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/4/2014 28959
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1/2/2015 29254

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/7/2015 29408
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TEBLİĞ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
ÖZEL TIBBİ AMAÇLI DİYET GIDALARIN ÜRETİM 

YERLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1)  Bu Tebliğin amacı, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların üretim yerlerinin

başvuru, denetim ve izin süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 inci madde kapsamında faaliyet gösteren üretim yerlerinin

açılması, faaliyetlerine devam etmesi ve denetimlerine ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci ve
40 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında,
a) Denetçi: Kurumda görev yapan sağlık başdenetçisi, sağlık denetçisi ve sağlık denetçi

yardımcısını,
b) Dış ambalaj: İç ambalajın içine konulduğu ambalajı,
c) İç ambalaj: Ürünün konulduğu kap veya ürünle doğrudan temasta bulunan ambalaj

formunu,
ç) İyi imalat uygulamaları: Ürünlerin kalite standartlarına ve amaçlanan kullanım şek-

line göre, ürün spesifikasyonunun gerekli gördüğü şekilde devamlı üretilmesini ve kontrol edil-
mesini güvence altına alan kalite güvence sistemini,

d) Kalite güvence sorumlusu: Üretim yerinde kalite güvencenin uygulanmasından so-
rumlu kişiyi,

e) Kalite kontrol sorumlusu: Başlangıç maddelerinin temininde, kullanımında, tüm üre-
tim sürecinde, satış ve dağıtımında ürünlerin uygun kalitede olduğuna dair karar verilmesini
sağlayan örnekleme, spesifikasyon, test etme, organizasyon, dokümantasyon ve serbest bırakma
prosedüründen sorumlu kişiyi, 

f) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
g) Mesul müdür: Üretim yerinde üretilen ürünler hakkında gerekli temel bilimsel ve

teknik birikimi ve tecrübesi olan, üretim sürecinde ilgili firma ve Kurum tarafından sorumlu
olarak kabul edilen kişiyi,

ğ) Özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar: Belli beslenme uygulamaları için hastaların diyetlerini
düzenlemek amacıyla özel olarak üretilmiş veya formüle edilmiş ve tıbbi gözetim altında kul-
lanılacak olan; alışılmış gıda maddelerini veya bu gıda maddelerinin içinde bulunan belirli
besin ögelerini veya metabolitlerini vücuda alma, sindirme, absorbe etme, metabolize etme
veya vücuttan atma kapasitesi sınırlı, zayıflamış veya bozulmuş olan hastalar için ya da diyet
yönetimleri yalnızca normal diyetin modifikasyonu ile veya diğer gıdalarla ya da her ikisinin
de birlikte kullanımı ile sağlanamayan kişiler için hazırlanmış gıdaları,

h) Üretim sorumlusu: Başlangıç maddelerinin temininden,  depolanmasına, işlenmesine
ve bitmiş ürünün ambalajlanmasına kadar yapılan her türlü işlemden sorumlu kişiyi,

ı) Üretim yeri izin belgesi: Yürütülmekte olan faaliyetin kapsamına göre Kurum tara-
fından düzenlenen ve ilgili tesiste hangi faaliyetlerin yürütülebileceğinin belirtildiği belgeyi,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Üretim Yeri Sahipleri ve Üretim Yerleri

Başvuru ve üretim yeri izninin verilmesi
MADDE 5 – (1) Özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar sadece Kurum tarafından üretim yeri

izni verilmiş yerlerde üretilebilirler. Bu hüküm, yurtdışına ihracat amacı ile üretilen ürünler
için de geçerlidir.

(2) Üretim yeri izni almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu Tebliğin Ek I’inde be-
lirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunur. 

(3) Üretim yeri izni, üretim sürecinin tamamı veya bir bölümü için ve iç ambalajlama
veya dış ambalajlamayla ilgili kısmi üretim süreçleri için verilebilir. 

(4) Üretim yeri izni, sadece başvuruda belirtilen üretim yeri ve aynı başvuruda beyan
edilen özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve farmasötik şekilleri için verilir.

(5) Kurum, eksiksiz bir başvurunun kabul edilmesini takip eden 90 gün içinde, kendi
denetçileri tarafından üretim yerinde gerçekleştirilen denetimlerle, başvuruda sunulan bilgi ve
belgelerin doğruluğunun kanıtlanmasından ve imalat yerinin gerekli şartlara sahip olduğunun
tespitinden sonra üretim yeri iznini verir.

(6) Kurum denetçilerince, üretim yerinde gerçekleştirilen denetimin akabinde hazırla-
nan rapor kapsamında, tespit edilen eksiklikler nedeniyle üretim yerine izin verilmemesi du-
rumunda,  söz konusu eksiklikler tamamlanarak Kuruma başvurulmasına kadar başvuru askıya
alınır.

Üretim yeri izni sahibinin sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Üretim yeri izni sahibi;
a) Üretim, kontrol, depolama ve dağıtım işlemlerini yürütmek üzere uygun personeli

istihdam etmek,
b) Kullanılabilir olmayan veya bu niteliğini yitirmiş ürünlerin ilgili mevzuata göre im-

hasını sağlamak,
c) Üretim yeri izni almak için başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgelerde değişiklik

yapacağı durumlarda Kurumu önceden bilgilendirmek,
ç) Mesul müdürün herhangi bir şekilde görevini sürdürememesi veya görevinden ay-

rılması durumunda derhal yerine yeni bir mesul müdür görevlendirmek ve Kurumu bilgilen-
dirmek,

d) Kurum denetçilerinin yetki belgelerine istinaden, gerekli gördükleri alanlara girme-
lerine ve inceleme yapmalarına izin vermek,

e) Mesul müdürün görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli tüm imkânları sağlamak,
ile yükümlüdür.
Mesul müdür
MADDE 7 – (1) Üretim yeri izni sahibi, bu maddede belirtilen koşullara uygun bir me-

sul müdürü daimi olarak istihdam eder.
(2) Bu maddede belirtilen koşulları yerine getirmesi şartı ile üretim yeri izni sahibi,

mesul müdür sorumluluğunu bizzat kendisi yürütebilir.
(3) Üretim yeri izni sahibi; eczacılık, tıp, gıda mühendisliği, ziraat mühendisliği (gıda

ve süt bölümü) ve en az dört yıl süreli lisans eğitimi verilen kimya bilim dallarından mezun
olanlardan bir kişiyi tüm gün süreyle mesul müdür olarak istihdam eder. 

(4) Özel tıbbi amaçlı diyet gıdalarda amaçlanan kalitenin sağlanması için mesul müdür,
özel tıbbi amaçlı diyet gıda, ilaç veya gıda üretim tesisinde, ürünlerin kalite analizleri, kalitatif
ve kantitatif analizleri ve kontrollerine dair faaliyetlerde en az iki yıl uygulamalı deneyim sahibi
olduğunu sigorta prim belgeleri ve işverenin beyanı ile belgelendirir.

(5) Mesul müdür, ürünlerin yürürlükteki diğer mevzuat ve izin verilme koşulları uya-
rınca üretim ve kontrollerini yaparak, serilerin üretim kayıtlarının onaylanması ve bunların en
az 5 yıl süre ile saklanarak gerektiğinde Kurum yetkililerinin denetimine sunulmasından, ithal
ürünlerin üretim yerinin bu Tebliğ ve yürürlükteki mevzuat ile uyumlu olduğunun taahhüt edil-
mesinden, her serisinin tam kalitatif, en azından aktif bileşenleri bakımından kantitatif anali-
zinden ve kaliteyi sağlamak üzere gerekli diğer test ve kontrollerden geçmiş olmasından so-
rumludur.
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Denetim
MADDE 8 – (1) Kurum üretim yeri izni almış olan üretim yerlerini bir program dâhi-

linde, ayrıca, gerekli gördüğü her durumda denetler. Denetçiler, denetimin amacı kapsamında
her türlü üretim, kalite kontrol, kalite güvence belgelerini ve diğer kayıtları incelemeye, gerekli
gördüklerinde numune almaya yetkilidirler.

(2) Kurum gerekli gördüğü hallerde yurtdışı üretim tesislerini denetleyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İyi İmalat Uygulamaları İlkeleri

Personel
MADDE 9 – (1) Personel açısından üretim yerlerinde;
a) Üretici, her üretim alanında, kalite güvencenin amaçlarına ulaşmak için uygun nite-

likte ve yeterli sayıda personel bulundurur,
b) Üretim uygulamalarını yerine getirmek ve işletmekle sorumlu olan, idare ve denet-

leme personelinin ve kalifiye kişilerin görevleri, iş tanımında belirtilir. Bu kişilerin hiyerarşik
ilişkisi, organizasyon şemasında tanımlanır. Organizasyon şeması ve iş tanımları üreticinin iç
prosedürüne göre onaylanır,

c) Üretim uygulamalarını yerine getirmek ve işletmekle sorumlu kişilere sorumluluk-
larını doğru bir biçimde yerine getirebilmeleri için yetki verilir,

ç) Personel, kalite güvence ve iyi imalat uygulaması kavramlarının teorisi ve uygula-
masını içeren başlangıç eğitimine ve sonrasında periyodik eğitimlere alınır,

d) Yürütülen tüm aktiviteler için hijyen programları uyumlaştırılıp işletilir ve gözlem-
lenir. Bu programlara özellikle personelin sağlık,  hijyen ve giyimi ile ilgili prosedürler de dâhil
edilir.

(2) Mesul müdür, üretim sorumlusu, kalite güvence sorumlusu ve kalite kontrol sorum-
lusu üretim esnasında üretim yerinde bulunmakla yükümlüdür.

Bina ve donanım
MADDE 10 – (1) Bina ve donanım açısından;
a) Bina ve üretim donanımı, amaçlanan faaliyetlere uygun şekilde tasarlanır, inşa edilir,

yerleştirilir, düzenlenir,
b) Üretim süreci, kontaminasyon, çapraz kontaminasyon ve genel olarak ürünün kali-

tesini etkileyebilecek herhangi bir olumsuz etkiyi önlemek, hata riskini en aza indirgemek ve
etkili bir temizlik ve bakım temin etmek üzere tasarımlanır ve düzenlenir,

c) Ürünün kalitesi açısından kritik olan üretim faaliyetleri için kullanılacak bina ve do-
nanım, uygun nitelikleri taşır, bu nitelikleri taşıdığı ve devam ettirdiği kanıtlanır.

Üretim
MADDE 11 – (1) Farklı üretim faaliyetleri, önceden oluşturulmuş bilgi ve prosedürler

ile iyi imalat uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Proses içi kontrollerde de uygun ve
yeterli kaynaklar sağlanır. Çapraz kontaminasyon ve diğer karışıklıkları önlemek için gerekli
teknik ve kurumsal tedbirler alınır. Üretim sürecinde meydana gelen her yeni yöntem değişikliği
veya önemli değişiklik valide edilir. 

Kalite kontrol
MADDE 12 – (1) Kalite kontrol aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılır:
a) Üretici, bir kalite kontrol biriminin kurulmasını ve faaliyetinin devam ettirilmesini

sağlar. Bu birim, gerekli niteliklere sahip bir kalite kontrol sorumlusu tarafından yönetilir ve
diğer birimlerden bağımsızdır.

b) Kalite kontrol biriminin emrinde, başlangıç, ara ve bitmiş ürün ile ambalaj malze-
melerinin gerekli testlerini gerçekleştirecek uygun personel ve ekipman donanımı sağlanmış
olan bir veya daha fazla kalite kontrol laboratuvarı bulunur. Kurum tarafından, üreticilere üre-
timin belli kontrollerini üretim yeri dışındaki laboratuvarlarda yaptırabilmesi için taraflar ara-
sında karşılıklı ve Kuruma karşı sorumlulukların açık olarak belirtildiği fason anlaşma yapıl-
ması şartıyla izin verilir.
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c) Kalite kontrol birimi, başlangıç madde ve malzemelerinden başlamak üzere, ürünlerin
satış ya da dağıtımları için serbest bırakılmasından önce, analitik sonuçlara ek olarak, üretim
koşulları, proses içi kontrol sonuçları, üretim dokümanlarının değerlendirilmesi ve bitmiş ürün
ile ambalaj da dâhil ürünlerin spesifikasyonlarına uygunluğu gibi önemli bilgileri de dikkate
alarak, bitmiş ürünlerin son kontrollerini gerçekleştirir.

ç) Her seriden bitmiş ürün örneği, son kullanma tarihinden sonra en az bir yıl muhafaza
edilir. Çözücüler, gazlar, sular haricindeki başlangıç maddelerine ait örnekler ürünün serbest
bırakılmasından sonra en az iki yıl süreyle muhafaza edilir. Bu süre, ilgili spesifikasyonlarda
daha az olarak belirtilmiş ise kısaltılabilir. Küçük miktarlarda veya tane olarak ayrı ayrı üretilen
ürünler ile saklanmaları özel problem yaratan ürünler, Kurumun onayı ile ayrı bir şekilde ör-
neklenir ve muhafaza edilir.

Dokümantasyon
MADDE 13 – (1) Dokümantasyon açısından aşağıdaki hususlar uygulanır:
a) Üreticinin, spesifikasyon, üretim formülü, prosesi, ambalajlama talimatı, prosedürleri

ve yapmış olduğu çeşitli üretim faaliyetlerinin kayıtlarını da kapsayan bir dokümantasyon sis-
temi olur. Dokümanlar açık, hatasız ve güncelleştirilmiş olarak saklanır. Genel üretim faali-
yetleri ve koşulları için önceden oluşturulmuş olan prosedürler ile her seriye ait spesifik üretim
dokümanları birlikte bulunur. Bu dokümanların düzenlenmesi, her seri üretimin geçmişini iz-
lemeyi mümkün kılar. Seri ile ilgili dokümanlar, en az beş yıl ve serinin son kullanım tarihinden
sonra en az bir yıl süre ile muhafaza edilir. 

b) Üretici, yazılı dokümanlar yerine elektronik, fotografik ya da diğer veri işleme sis-
temleri kullanıyorsa, öngörülen saklama süresi boyunca verileri uygun bir şekilde saklayacak
sistemi valide eder. Bu sistemle toplanan veri, okunaklı bir şekilde elde hazır bulundurulur.
Elektronik olarak toplanmış veri, verinin kaybolmasına ve zarar görmesine karşı kopyalamak,
yedeklemek ya da başka bir saklama sistemine aktarmak suretiyle korunur ve veriler, talep
edilmesi halinde yazılı olarak Kuruma sunulur.

Fason işlem
MADDE 14  – (1) Fason işlemler aşağıdaki hususlar çerçevesinde yürütülür:
a) Fason yapılan bir üretim işlemi ya da üretimle ilgili herhangi bir işlem, taraflar ara-

sında, karşılıklı ve Kuruma karşı sorumlulukların açık olarak belirtildiği noter onaylı bir söz-
leşme ile yapılabilir.

b) Sözleşme, fason üretimi talep eden ve yüklenen arasındaki sorumluluklar ile her se-
rinin serbest bırakılmasından taraflardan hangi nitelikli kişinin sorumlu olacağını ve özellikle
fason yüklenicisinin iyi imalat uygulamalarını yerine getirme ile ilgili sorumluluklarını açık
bir şekilde belirler.

c) Fason yüklenicisi, fason üretim talep edenin yazılı izni olmaksızın kendisine verilmiş
herhangi bir iş için üçüncü bir taraftan fason üretim talep edemez.

ç) Fason yüklenicisi, iyi imalat uygulamaları prensip ve ilkelerine uyacağını taahhüt
eder. Kurum tarafından veya fason işlemi talep eden tarafından yapılacak denetimlerle ilgili
yükümlülüklerini yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Mevcut başvurular
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce yapılmış başvurular,

başvuru tarihindeki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. 
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.
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EK- I

Üretim yeri izni almak isteyenler, iyi imalat uygulamaları çerçevesinde üretim işlem-
lerini yürüteceklerine dair teminat içeren dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri Kuruma
sunar:

1. Mesul müdür:
- Özgeçmişi ve iletişim bilgisi,
- Görev ve sorumlulukları kabul ettiğine dair yazı,
- Diplomanın veya çıkış belgesinin kurum onaylı sureti,
- Deneyim sahibi olduğunu gösteren diğer belgeler,
- TC kimlik numarası beyanı,
- Altı aydan eski olmamak üzere sağlık ve göz raporu,
- Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,
- 2 adet vesikalık fotoğraf,
- Bağlı olduğu meslek odasından alacağı oda kayıt belgesi (Varsa),
- Daha önce çalıştığı yerle ilişkisinin kesildiğine dair belge (Varsa),
2. Üretim sorumlusu:
- Özgeçmişi,
- Diplomanın veya çıkış belgesinin kurum onaylı sureti,
- Mesleki deneyimi ile ilgili diğer belgeler,
3. Kalite kontrol sorumlusu:
- Özgeçmişi,
- Diplomanın veya çıkış belgesinin kurum onaylı sureti,
- Mesleki deneyimi ile ilgili diğer belgeleri
4. Kalite güvence sorumlusu:
- Özgeçmişi,
- Diplomanın veya çıkış belgesinin kurum onaylı sureti,
- Mesleki deneyimi ile ilgili diğer belgeler,
5. Üretim yeri:
- Açık adresi,
- Şehir planındaki yeri (ölçek, adres bilgilerini içerecek şekilde hazırlanmış onaylı plan),
- Bina ve yerleşim planları,
- Üretim akış şemalarını gösteren krokiler
- Üretim tesisinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgiler,
- Üretim konuları (özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve ek olarak özel beslenme amaçlı

gıdalar gibi),
- Üretimi yapılan farmasötik şekiller,
- Fason üretimi veya analizi yapılan ürünler, fason olarak yaptırılan üretim ve analiz

gibi faaliyetler.
6. Üretim, kalite kontrol vb. gibi faaliyetlerle ilgili makine, teçhizat ve aletlerin

listesi,
7. Krokisiyle birlikte su ve havalandırma sisteminin özellikleri,
8. Organizasyon Şeması
9. Ticari Sicil Gazetesi örneği
10. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı veya kurum onaylı sureti,
11. ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporu veya Çevresel etki değerlendirmesi

gerekli değildir kararı,
12. Harç makbuzları.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/1715 

Karar No : 2015/256 

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve karar numarası yazılı 16/04/2015 tarihli ilamı ile 5607 sayılı Kanunun 3/18, 43, 62, 52/2, 53/1 

maddeleri gereğince 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis ve 100.00.TL. Adli Para cezası ile cezalandırılan 

Issa ve Ftım oğlu, 27/03/1988 doğumlu Aleppo nüfusuna kayıtlı Suriye Vatandaşı AHMAD 

ALMOHAMAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve 

tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren bir hafta içerisinde hüküm veren mahkemeye veya 

bulunduğu yerin nöbetçi asliye ceza mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya zabıt 

katibine yapılacak bir beyanla, beyanın tutanağa geçirtilerek hakime onaylatılması sureti ile, 

Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olduğuna, temyiz edilmediği takdirde kararın 

kesinleşeceğine, 

Ġlanın bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının sanık Ahmad ALMOHAMAD dan alınır verilmiş 

olduğu, Ġlan olunur. 7840 

—— • —— 
Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2008/64 

Karar No : 2010/26 

Silahla tehdit ve hakaret suçlarından Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı 15/01/2010 tarihli ilamı ile sanık Ahmet ABALI, TCK’nın 106/2-a ve 125/1 maddeleri 

gereğince 1 yıl 3 ay erteli hapis ve 1.120,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar 

verilmiş, Yakup ve Esme oğlu, 22/03/1975 doğumlu, Ankara, Polatlı, Adatoprakpınar Mah./köy 

nüfusuna kayıtlı müşteki SERKAN YAZMAN'a tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından, 

kararın müştekiye tebliği yapılamamış ve Mernis adreside bulunmadığından ilanen tebligat 

yapılmasına karar verilmiş olup, 

Ġş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre başlamak üzere 7 günlük süre içinde 

mahkememize veya bir başka Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak 

sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesiyle, temyiz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün 

kendisi yönünden kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 7876 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 2591 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul  

b) İlçesi : Tuzla 

c) Cinsi : Tarla 

d) Pafta No : 1 

e) Ada No : --- 

f) Parsel No : 712 

g) Yüzölçümü : 7.544 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

i) Halihazır : Boş 

j) İmar Durumu : Konut Alanı 

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

ı) Adres (Cadde-Sokak-No) : Merkez (Şifa) Mah. Rauf Orbay Cad.  

3) Muhammen Bedeli : 16.974.000.-TL 

4) Geçici Teminatı :  509.220.-TL 

5) İhale Tarihi ve Saati : 30 Eylül 2015 – 13:00     Son teklif verme saati: 13:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 

7) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir.  

  Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:4 Fatih/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33 

9) Şartname Bedeli : 100.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf 

içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf  
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b) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C 

Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı 

halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), 

d) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi  

d-a) Tüzel kişi 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 kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) 

’daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

e) İmza sirküleri, 

e-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosloğunca veya Türk 

Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

e-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (e-a) 

fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat  

h) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde, ortak girişim beyannamesi  

11) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını 

ihale günü (30 Eylül 2015) en geç saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye 

Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/ 

İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında telsim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen 

tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

12) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgah getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34124 Fatih/İSTANBUL) 

başvurmaları gerekmektedir.  

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 8305/1-1 
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SU TULUMBALARININ ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

TKİ. ELİ. Müessesesi Çan İşletmesi Müdürlüğüne ait Açık ocakta bulunan su tulumbalarının 

21 (yirmibir) işçi ile 1 (bir) Yıl (365 gün) süreli çalıştırılması hizmet alımı işi Açık İhale Usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/120937 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü 

Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 286-416 2001 Faks: 0 286-416 3700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet Adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 21 (Yirmibir) işçi ile su tulumbalarının çalıştırılması 

hizmet alımı işi. 

b) Yapılacağı Yer : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

c) İşin Süresi : İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) 

yıldır (365 takvim günü) 

3 - İhalenin 

a) İhale Usulü : Açık İhale 

b) Yapılacağı Yer : Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN 

/ÇANAKKALE 

c) Tarihi ve Saati : 07 EKİM 2015 - 15.00 

d) Dosya No : 2015-16/KÇLİ - SU TULUMBALARI 

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan'da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve "Ziraat Bankası Çan Şb TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halkbankası 

Çan ŞbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 

nolu ÇLİ Banka hesaplarına doküman bedeli KDV dahil 100,00 TL (Posta ile: 110,00 TL) 

yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 07/10/2015, saat: 15.00'a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 8257/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bursa Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGATTIR 

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünün 20/08/2013 tarihli, 5576 sayılı yazılarına istinaden, 

Branko VLADISAVLJEVIC isimli şahıs adına kayıtlı olarak 18/11/2012 tarihinde Kapıkule 

Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden 1220100T313728 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak 

yurda girişi yapılan 2011 model, BG065ZD plakalı, Audi marka aracın, 39- 26/11/2013 

sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama 

yerine geçici olarak teslim alınmıştır. 

Söz konusu aracın, 13/05/2013 tarihine kadar yurtta kalma süresi verildiği ve bu süre 

içinde yurt dışı edilmediğinden, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük 

Genel Tebliğinin 19/1. maddesinde de belirtildiği üzere, süre ihlaline neden olunduğundan, 4458 

sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 11/12/2013 tarihli, 2359 sayılı ceza 

kararı tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın aracı kiraladığı şirketin yetkilisi İgor VUKELİÇ'in 

yurt dışı adresine, T.C. Belgrad Büyükelçiliği nezdinde 27/04/2015 tarihli. 7534808 sayılı 

yazımız ile yurt dışı tebligat çıkarılmış olup, T.C. Belgrad Büyükelçiğinden alınan 12/08/2015 

tarihli, 8183413 sayılı yazıları eki 17/07/2015 tarihli, 412-13387- KC2101/2014 sayılı cevabı 

notalarında, aracı kiralayan ve Türkiye'ye getiren kişi olan Obrenovac ikametli Branko 

VLADISAVLJEVIC'in verilen adreste bulunamadığı ve talebin yerine getirilememesi nedeniyle, 

belgeler ekte geri gönderildiği belirtilmektedir. 

Bu nedenle, 11/12/2013 tarihli, 2359 sayılı ceza kararı muhteviyatı 2.458,50-TL para 

cezasının bir ay (30 gün) içinde ödenmesi, diğer taraftan Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait 

geçici depolama yerine geçici olarak teslim alman 2011 model, BG065ZD plakalı, Audi marka 

aracın, Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak 

yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın 

yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı 

Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 8321/1-1 

—— • —— 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme 

Kurulundan:  

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

14 Ekim 2012 tarihinde Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. işletmesindeki TC-TJK tescil 

işaretli Boeing 737-800 tipi uçak, Antalya Havalimanı'ndan kalkışının hemen öncesinde pist 

üzerinde kokpitinin tamamen yanması neticesinde kal olmuştur. Söz konusu hava aracı kazasıyla 

ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların 

bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler. 

 8304/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, Göynük Belediyesi, 107 ada, 3 parsel üzerindeki 552982 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen 48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına 

kayıtlı 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, 

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2014/971 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

29.04.2015 tarihli ve E.2014/971-K.2015/713 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Sefa Yapı Denetim 

Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 03.09.2015 tarihli ve 24769 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8311/1-1 

————— 

Bartın İli, Merkez İlçesi, 107 ada, 13 parsel üzerindeki 949314 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Bartın Demir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, 

Kontrol Elemanı, Mimar Nejat VURAL (Oda Sicil No: 10794) tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 29.07.2015 tarihli ve E.2015/681 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 

19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Nejat VURAL hakkında tesis edilmiş 

olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 03.09.2015 tarihli ve 24768 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 8312/1-1 

————— 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 5766 ada, 17 parsel üzerindeki 597538 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 

Mühendisi Mehmet Faruk ÖZBİLGİ (Denetçi No: 15012, Oda Sicil No: 27115) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 12.08.2015 tarihli ve 

E.2015/1358 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat aranmaksızın dava sonuna kadar 

yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile Mehmet Faruk ÖZBİLGİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin 

yürütülmesi 03.09.2015 tarihli ve 24839 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 8313/1-1 

————— 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel 

üzerindeki 772420 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 7773 Ticaret Sicil No ile Fethiye 

Ticaret Odasına kayıtlı 989 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alangu Yapı Denetim Ltd. 

Şti. tarafından, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2015/834 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine 

açılmış olan davada, 08.07.2015 tarihli ve E.2015/834 sayılı karar ile “dava konusu işlemin 

teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 30.11.2014 tarihli ve 

29191 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan 

geçici durdurma işleminin yürütülmesi 03.09.2015 tarihli ve 24846 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 8314/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aydın İli, Germencik İlçesi, 19 pafta, 77 ada, 11 parsel üzerindeki 54357 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin Şirket Müdürü, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Mimar Mehmet Yalçın YAŞAN (Denetçi No: 447, Oda Sicil No: 7033) 

tarafından, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2013/1484 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, 23.06.2015 tarihli ve E.2013/1484-K.2015/1030 sayılı karar ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Mehmet Yalçın YAŞAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 03.09.2015 tarihli ve 

24840 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8315/1-1 

————— 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa Belediyesi, 5514 ada, 25 parsel üzerindeki 

256150 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Cengiz ERGİN (Denetçi 

No: 9667, Oda Sicil No: 6193) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2014/1623 esasına 

kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.04.2015 tarihli ve E.2014/1623-K.2015/594 

sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 29.06.2014 tarihli ve 29045 

sayılı Resmî Gazete ilanı ile Cengiz ERGİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 

03.09.2015 tarihli ve 24841 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8316/1-1 

————— 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel 

üzerindeki 772419 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 7773 Ticaret Sicil No ile Fethiye 

Ticaret Odasına kayıtlı 989 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alangu Yapı Denetim Ltd. 

Şti. tarafından, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2015/835 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine 

açılmış olan davada, 08.07.2015 tarihli ve E.2015/835 sayılı karar ile “dava konusu işlemin 

teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 30.11.2014 tarihli ve 

29191 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan 

geçici durdurma işleminin yürütülmesi 03.09.2015 tarihli ve 24844 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 8310/1-1 

————— 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel 

üzerindeki 772420 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ender KESKİN 

(Denetçi No: 17965, Oda Sicil No: 58383) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

Ankara 9. İdare Mahkemesinin 08.07.2015 tarihli ve E.2015/834 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 30.11.2014 

tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ender KESKİN hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işleminin yürütülmesi 03.09.2015 tarihli ve 24845 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 8309/1-1 

————— 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel 

üzerindeki 772543 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ender KESKİN 

(Denetçi No: 17965, Oda Sicil No: 58383) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 
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Ankara 9. İdare Mahkemesinin 08.07.2015 tarihli ve E.2015/836 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 30.11.2014 

tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ender KESKİN hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işleminin yürütülmesi 03.09.2015 tarihli ve 24842 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 8308/1-1 
————— 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel 

üzerindeki 772419 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ender KESKİN 

(Denetçi No: 17965, Oda Sicil No: 58383) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

Ankara 9. İdare Mahkemesinin 08.07.2015 tarihli ve E.2015/835 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 30.11.2014 

tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ender KESKİN hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işleminin yürütülmesi 03.09.2015 tarihli ve 24843 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 8306/1-1 
————— 

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi,32272 ada, 3 parsel üzerindeki 501116 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 445 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ramazan ELVAN tarafından, Bakanlığımız 

aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 06.08.2015 tarihli ve E. 2015/1435 

sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi 

Ramazan ELVAN (Denetçi No: 13380, Oda Sicil No: 24986) hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 07.09.2015 tarih ve 25069 sayılı 

Olur ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 8323/1-1 
—— • —— 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve 

Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince 

yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

Birimi Unvanı Bölüm Der Adet Aranan Nitelikler 

Mühendislik  
Fakültesi 

Doçent 
(1,2,3) 

Elektrik – 
Elektronik 

Mühendisliği 
2 1 

Mikrodalga fotoniği, optik iletişim 
ve LIDAR sistemleri üzerine özgün 
bilimsel çalışmalar yapmış olup 
uluslararası projelerde yer almış 
olmak.Bu konularda uluslararası 
taranan dergi, kitap bölümleri ve 
konferans yayınları bulunmak. 

 

1 - Eğitim-öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de 

yayınlanan yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 

yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir. 

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda saygın ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı olmak  

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak. 

 8303/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No : 5781-3  Karar Tarihi : 10/09/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2015 tarihli toplantısında; Enerji Piyasaları 

İşletme Anonim Şirketi’nin (EPİAŞ) 01/09/2015 tarihinde başlayacağı piyasa işletim faaliyeti ile 

ilgili olarak 01/09/2015-31/12/2015 tarihleri için gelir tavanının aşağıda yer aldığı şekliyle 

belirlenmesine, ilgili bedelin EPİAŞ tarafından piyasa katılımcılarına Elektrik Piyasası 

Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

EPİAŞ 01/09/2015-31/12/2015 Dönemi 
 

Piyasa İşletim Gelir Tavanı (TL) (TÜFE: 260,78) 

5.770.000 

 8326/1-1 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No : 5781-4 Karar Tarihi : 10/09/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2015 tarihli toplantısında; Çine OSB 

tarafından 2015 yılı için onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına uygulanmak üzere Kuruma 

önerilmiş ve onaylanmış olan dağıtım bedelinde değişiklik yapılması yönündeki talebin kabul 

edilmesine ve organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılara 0,03 Kr/kWh 

olarak onaylanan Tek Terimli dağıtım bedelinin karar tarihinden itibaren uygulanmak üzere 1,615 

Kr/kWh olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. 8325/1-1 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No : 5782-1   Karar Tarihi : 10/09/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2015 tarihli toplantısında; ATAŞ Anadolu 

Tasfiyehanesi A.Ş.’nin; DEP/473-14/10348 sayılı Depolama Lisansı kapsamında Karaduvar 

Mahallesi - MERSİN adresinde faaliyette bulunan Karaduvar Akaryakıt Depolama ve Dolum 

Tesisine ilişkin depolama tarifesinin; 

1 - Günlük depolama hizmeti bedelleri için, 
 

Depolanacak Petrol Ölçü Birimi Depolama Hizmeti Bedeli 

Benzin Türleri M3 0,168 TL 

Motorin Türleri M3 0,168 TL 

Fuel Oil Türleri  TON 0,168 TL 
 

2 - Hizmet başına alınacak teslim etme hizmeti bedelleri için, 
 

Hizmet Verilecek Petrol Ölçü Birimi Teslim Etme  Hizmeti Bedeli 

Benzin Türleri M3 7,455 TL 

Motorin Türleri M3 7,455 TL 

Fuel Oil Türleri  TON 9,03 TL 

şeklinde tadil edilmesine karar verilmiştir. 8324/1/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 5782-2 Karar Tarihi: 10/09/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2015 tarihli toplantısında; ATAŞ Anadolu 

Tasfiyehanesi A.Ş.’nin; PİL/1347-3/23163 sayılı İletim Lisansı kapsamında Ataş Karaduvar 

Mevkii 33020 P.K. 37 Akdeniz - MERSİN adresinde faaliyette bulunan Karaduvar İletim 

Tesisine ilişkin iletim tarifesinin; 

1 - İletim hizmeti bedelleri için, 

 

İletilecek Petrol Ölçü Birimi İletim Hizmeti Bedeli 

Benzin Türleri M3 6,30 TL 

Motorin Türleri M3 6,30 TL 

Deniz Motorini M3 6,30 TL 

Fuel Oil Türleri  TON 5,04 TL 

şeklinde tadil edilmesine karar verilmiştir. 8324/2/1-1 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No: 5782-3 Karar Tarihi: 10/09/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2015 tarihli toplantısında; ATAŞ Anadolu 

Tasfiyehanesi A.Ş.’nin; DEP/1328-5/23031 sayılı Depolama Lisansı kapsamında Nusratiye 

Mahallesi - MERSİN adresinde faaliyette bulunan Liman Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine 

ilişkin depolama tarifesinin; 

1 - Günlük depolama hizmeti bedelleri için, 

 

Depolanacak Petrol Ölçü Birimi Depolama Hizmeti Bedeli 

Benzin Türleri M3 0,168 TL 

Motorin Türleri M3 0,168 TL 

 

2 - Hizmet başına alınacak teslim etme hizmeti bedelleri için, 

 

Hizmet Verilecek Petrol Ölçü Birimi Teslim Etme Hizmeti Bedeli 

Benzin Türleri M3 7,455 TL 

Motorin Türleri M3 7,455 TL 

şeklinde tadil edilmesine karar verilmiştir. 8324/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  09.03.167 

Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2015 - 104 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 25.08.2015 - 4095 AYDIN 

Aydın İli, Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesi’nde bulunan ve tapunun 2723, 4340 ve 

570 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarda elektrik hattı çekmek ve su araması yapmak 

taleplerinin tapunun 569, 4339 ve 4340 parsel numarasında kayıtlı İzmir II Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.12.1995 tarih ve 5421 sayılı kararı ile 1/2000 ölçekli 

haritada sınırları belirtildiği şekliyle 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescilli Haşattepe 

Höyüğünün koruma alanında kalan 4340 parselde ve 2723, 570 parsel numaralı taşınmazlarda 

elektrik hattı yapma ve su arama talebine ilişkin Gülsüm ÜLKER’in 01.06.2015 tarih ve 2901-

2902 sayıda kayıtlı dilekçeleri ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 25.08.2015 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin 

tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 

Aydın İli, Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesi’nde bulunan, Kurulumuzun 22.07.2015 

tarih ve 3997 sayılı kararı gereği Haşattepe Höyüğü ve çevresinde yapılan sit irdelemesi sonucu 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve kararımız eki 1/2000 ölçekli 

Haşattepe Höyüğü I. ve III. Derece Arkeolojik Sit haritasının uygun olduğuna, adı geçen kararda 

570 parsel numaralı taşınmazda yapılması uygun görülen ve sit irdelemesi sonrasında III. Derece 

Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan uygulamaların ilgili Müze denetiminde yapılmasına, 

uygulama sonucunu gösterir bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine, Haşattepe Höyüğü sit 

sınırları içerisinde yapılacak her türlü çalışma öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine,  

Haşattepe Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde bulunan ve hâlihazırda 

kullanılmayan atıl durumdaki evin tabanında yapıldığı anlaşılan kaçak kazı çukurlarının ilgili 

Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, kaçak kazıyı yapanlar ve yaptıranlar hakkında suç 

duyurusunda bulunulmasına, uygulama sonucuna ilişkin teknik rapor ve fotoğrafların Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

–– Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdaların Üretim Yerleri Hakkında Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


