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—— • ——
YÖNETMELİKLER

Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKİYE TANITIM GRUBUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2017 tarihli ve 30152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fık-

rasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Birlikler tarafından geliştirilen sektörel tanıtım projelerini Yönetim Kuruluna sun-

mak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Danışma Kurulunca karara bağlanan yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planı, her yılın

Kasım ayı içerisinde Bakan veya Bakan tarafından belirlenen Bakanlık personeli başkanlığında

gerçekleştirilecek toplantıda görüşülerek onaylanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/8/2017 30152
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Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ

KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Ba-

kanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinin 1 inci mad-

desinin birinci fıkrasında yer alan “kadroların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve pozisyon-

ların” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde bu-

lunan “Acil” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kadro”

ibaresinden sonra gelmek üzere “ve pozisyon” ibaresi eklenmiş ve Ek-1 sayılı cetvel ekteki

şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kadro”

ibaresinden sonra gelmek üzere “, pozisyon” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan kadroların ve pozisyonların te-

mini, dağılımı ve diğer kadro işlemleri, 190 sayılı KHK ve diğer genel hükümlere göre Yönetim

Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilir.”  

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/1/2012 28163

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 13/1/2012 28172

2- 20/5/2012 28298

3- 12/2/2015 29265
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Sağlık Bakanlığından:
TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi La-
boratuvarlar Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasındaki
“31/12/2016” ibareleri “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

KIYMETLİ MADENLER BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI
HAKKINDA GENEL YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/4/1993 tarihli ve 21541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli
Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu

Bakan yürütür.
—— • ——

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE 

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım İş-
letmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlara, görevde
yükselme niteliğinde atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki gibi değiştirilmiştir.

“a) Avukat, Mühendis, Mimar, Programcı, Veteriner, Biyolog, Tekniker, Teknisyen,
Teknik Ressam, Topograf, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Hemşire, Kimyager,
Laborant, Seyis.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/10/2013 28790

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/4/2016 29680

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                   7 Ekim 2017 – Sayı : 30203



MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikinci
fıkrada” ibaresi “cari yılda uygulanacak Yatırım Finansman Kararnamesinde” şeklinde değiş-
tirilmiş olup ikinci ve üçüncü fıkralar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (m)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık ruhsatına sahip olmak,”
“ç) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi veya Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonlarında

en az 3 yıl çalışmış olmak, (Mesleki eğitim kursu alanlarda 1 yıl çalışma şartı aranır),”
“m) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memu-

ru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Puantör, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Şoför
olarak atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için

ayrıca Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak,
3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi için güvenlik sertifikasına sahip olmak,
4) Şoför olarak atanabilmek için ayrıca en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ge-

çen “Biyolog” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kimyager” ibaresi eklenmiş ve fıkraya aşa-
ğıdaki bentler ilave edilmiştir.

“f) Laborant olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık laborantlık unvanını ihraz eden meslek yüksekokullarının teknik bö-

lümlerinden mezun olmak,
g) Seyis olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.” 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakların ya-

zılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“Yazılı sınavda en az 60 puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda en çok puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen

kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana
sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. 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,
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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.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

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

sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav

puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve TİGEM resmî internet

sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, 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.

(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, TİGEM tarafından ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak

belirlenebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,

ikinci fıkrasında geçen “puanları” ibaresi “sıralaması” şeklinde ve üçüncü fıkrasının (b) ben-

dinde geçen “ilân edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini mü-

teakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasına göre atanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Sınavla ilgili belgeler bir sonraki sınava kadar saklanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar

başarılı sayılır.”

“(4) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara

personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan

değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(5) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine

ilişkin konularda yaptırılır.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/6/2014 29019
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Sağlık Bi-

limleri Fakülteleri hariç Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yük-

sekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim,

sınav değerlendirme ve öğrenci işleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fa-

külteleri hariç Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim, sınav değer-

lendirme ve öğrenci işlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bağıl sistem: Öğrencinin bir dersteki başarısının aynı derse kayıtlı diğer öğrencilerin

başarı düzeylerine göre değerlendirilmesini,

c) Birim: Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarını,

ç) Çift ana dal: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversite içinde

iki diploma programından eş zamanlı ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan prog-

ramı,

d) İlgili kurul: Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksek-

okul ve meslek yüksekokulu kurullarını ve yönetim kurullarını,

e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığını,

f) Ön koşul dersi: Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken

dersi,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ğ) Rektör(lük): Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör(lüğ)ünü,

h) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,
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i) Üniversite Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

j) Yan dal: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kay-

dıyla, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sı-

nırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen yandal sertifikası alabilmesini sağ-

layan programı,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Düzeyleri, Öğrenci Kayıt İşlemleri ile Yatay ve Dikey Geçişler

Önlisans ve lisans eğitim-öğretimi

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında normal dört yarıyıllık

bir eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere ilgili programda önlisans

program diploması verilir.

(2) Sekiz yarıyıllık bir eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans dip-

loması almaya hak kazanırlar.

Eğitim süresi ve ders kredileri

MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki

yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl; on dört hafta ders, bir hafta ara sınav, iki hafta yarıyıl sonu

sınav haftası ve bir hafta bütünleme sınav haftası olmak üzere on sekiz haftadan oluşur. Eği-

tim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belir-

lenen akademik takvim ile duyurulur. Ara sınavlar dokuzuncu haftada yapılır ve bu hafta içe-

risinde ders yapılmaz.

(2) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür.

Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Bir programdaki toplam kredi miktarı ilgili

kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerde yerel kredi sistemi ve AKTS bir-

likte kullanılır.

(3) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile bu

dersin uygulama çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Ayrıca, ders

kapsamında haftada dört saate kadar olan laboratuvar, atölye uygulaması, bitirme çalışması,

proje, seminer ve benzeri çalışmalar bir yerel kredi, dört saatten fazla olanlar ise iki yerel kredi

olarak hesaplanır.

(4) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı

ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz

önünde tutularak, AKTS’ye uygun olarak belirlenir.

(5) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, eğitim-öğretim

planında belirtilen o yarıyıla ait eğitim-öğretim çalışmalarıdır. Bir yarıyıldaki azami ders yükü,

azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda

mezun olabilecek öğrenciler hariç, 40 saati aşamaz.
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Öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen lisans ve meslek yüksekokul

programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü, ÖSYM tarafından düzenlenen seçme ve yer-

leştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır.

(2) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri,

YÖK kararları çerçevesinde, Üniversite tarafından yapılır.

Öğrenci statüleri ve yabancı dil eğitimi

MADDE 8 – (1) Üniversitede tam zamanlı öğrencilik esastır.

(2) Üniversite öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer yükseköğretim

kurumu öğrencilerinin Üniversite programlarından özel öğrenci olarak ders almasına birimin

ilgili kurulunun kararı ile izin verilebilir. Özel öğrencilerle ilgili işlemler, Senato tarafından

belirlenen esaslara göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(3) Üniversitede yürütülmekte olan, zorunlu yabancı dil eğitimi ile isteğe bağlı yabancı

dil eğitimi; ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre yürütülür.

Kayıt işlemleri

MADDE 9 – (1) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara

göre yapılır. Özel yetenek isteyen dallarda, ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dı-

şında da belge isteyebilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul

edilir. Askerlik durumu ile adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına göre işlem yapılır.

Kesin kayıt işlemlerinin, Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılması gerekir.

(2) Kayıt takvimi, kayıtta istenen belgeler ve uyulacak esaslar, Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından ilan edilir ve yürütülür. Kayıt işlemlerini tamamlayan aday öğrenci, Üni-

versite öğrencisi olur ve mevzuatın öngördüğü tüm öğrencilik haklarından yararlanır.

(3) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan veya istenen belgeleri zamanında sağ-

lamayan öğrenci adayları, kayıt olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia

edemez. Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun belirlenmesi halinde,

kesin kayıt yapılmış olsa bile kayıt işlemi iptal edilir.

(4) Öğrenci adaylarının noter aracılığı ile vekâlet verdikleri vekilleri de kayıt işlemlerini

yaptırabilir. İsteyen öğrenciler e-devlet üzerinden de kayıt yapabilirler.

(5) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş,

fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenci okul içerisinde öğrenci kimliğini yanında bu-

lundurmak ve gerektiğinde ilgili kişilere göstermekle yükümlüdür. Kimlik kartını kaybeden

veya yenilemek isteyen öğrenciye, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yeni kimlik kartı

verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrenciden öğrenci kim-

lik kartı geri alınır.

Uyum ve akademik danışmanlık

MADDE 10 – (1) Kesin kayıtları yapılan birinci sınıf öğrencilerine Üniversiteyi tanıt-

mak amacıyla, derslerin başlamasından önce, ilgili birimlerce uyum programları düzenlene-

bilir.
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(2) Her öğrenci için, kayıtlı oldukları bölüm başkanlığınca derslerin başlamasını takip

eden en geç onbeş gün içinde, bir akademik danışman görevlendirilir. Akademik danışman,

danışmanı olduğu öğrencilerin derse yazılma işlemlerini Üniversite Yönetim Kurulunun be-

lirleyeceği esaslar çerçevesinde denetler ve öğrencinin sosyal ve kültürel durum ve faaliyetle-

rinin başarısını olumsuz etkilememesi için gerekli yönlendirmeleri yapar.

Yatay ve dikey geçiş yoluyla kabul ve intibak

MADDE 11 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye bağlı birimlere

yatay geçiş, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına dikey

geçişleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Lisans öğrenimine kayıt olan öğrencilerin

kullanacağı öğrenim süreleri ve ders intibakları ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(3) Diğer bir üniversiteden veya Üniversite içinden aynı bölüme veya Üniversite içinden

farklı bir bölüme yatay geçiş yapan öğrencilerin intibak işlemleri, Senato tarafından belirlenen

esaslara göre ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Akademik takvim-yarıyıl kayıtları

MADDE 12 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen sü-

reler içinde, gerekli katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun

tespit edeceği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek

ve derslere yazılmak zorundadırlar. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğ-

renciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ancak, ilk kayıt sıra-

sında kaydını yaptıran ve Üniversite tarafından belirlenen diğer yasal yükümlülüklerini yerine

getiren öğrenciler, aynı zamanda birinci sınıfın birinci yarıyıl derslerine de kayıtlarını yaptırmış

sayılır. Bu kapsamdaki öğrencilerin ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından

doğrudan yapılır.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir

derse kaydolabilir veya daha önce kaydolmuş oldukları dersi/dersleri bırakabilir. Öğrenci, kayıt

yaptırması durumunda öncelikle başarısız derslerini almak zorundadır. Öğrenciler ders bırakma

ve ders ekleme süresi içerisinde aldıkları dersleri akademik danışmanlarına onaylatmak zorun-

dadır.

(3) Ön koşullu dersler ve koşulları, gerekçeleri ile birlikte ilgili birim kurullarınca be-

lirlenir ve alınan kararlar Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim

planında belirtilir. Bu derslere yazılabilmek için ön koşul derslerinden en son alınan notun en

az DC olması gerekir.

(4) Bir yarıyıla ait yazılım yapılan eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğ-

rencilere duyurulur. Öğrencilerin, yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itiraz-

larını akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yap-

maları gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin interaktif yazılımları kesinlik

kazanır.
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(5) Yarıyıl başlangıç tarihinden itibaren bir aylık süre içinde başvuran ve mazereti ilgili

kurullar tarafından kabul edilen öğrenci, derslere kayıt yaptırabilir. Bu süreden sonra yapılan

başvurular dikkate alınmaz.

(6) Öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi amacıyla her bir öğrenci için öğ-

renim durumu kütüğü tutulur ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından muhafaza edilir.

Çift ana dal ve yan dal programları ve yaz öğretimi

MADDE 13 – (1) Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencilere bir başka lisans

veya önlisans programında, önlisans diploma programına kayıtlı öğrencilere ise bir başka ön-

lisans programında çift anadal yapma hakkı tanınabilir. Çift anadal programlarına ait esaslar

Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere kendi lisans programına ek olarak bir yan-

dal programına kayıt hakkı tanınabilir. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşı-

maz. Yandal programlarına ait esaslar Senato tarafından belirlenir

(3) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yaz öğretiminde başka yük-

seköğretim kurumlarından ders alabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 14 – (1) Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, proje, seminer, arazi çalışmaları,

kısa sınav, ödev, laboratuvar veya benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi

tutulurlar. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

(2) Not ortalamasına katılmayan dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Sınav ge-

rektirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları ilgili birim kurulunca tespit edilerek eğitim-öğretim

planında belirtilir ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bilgi verilir. Bu durumda

öğrencinin harf notu yarıyıl içi çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir.

(3) Mimarlık Fakültesine bağlı bölümler ile Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölü-

münde bitirme projesi ve ön koşullu proje dersleri için bütünleme sınavı ve mezuniyet sınavı

yapılmaz. Bitirme projesi değerlendirmesi ilgili bölümün bitirme esasları çerçevesinde yapılır.

(4) Güzel Sanatlar Fakültesinde bitirme projesi ve ön koşullu atölye dersleri için bü-

tünleme sınavı ve mezuniyet sınavı yapılmaz. Bitirme projesi değerlendirmesi bölümün bitirme

esasları çerçevesinde yapılır.

(5) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve

eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-

çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına

izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-

ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya

elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlarda YÖK ta-

rafından belirlenen esaslar uygulanır.
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(6) Sınav evrakları ve başarı notu değerlendirmesinde kullanılan proje ve benzeri tüm

materyaller sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süre ile ilgili birim tarafından saklanır.

Saklama süresi dolan sınav evrakları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilir.

(7) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak bu Yönetmelik hü-

kümleri çerçevesinde ilgili birim kurulunca belirlenen özel sınav yöntemleri uygulanabilir.

Yarıyıl içi çalışmaları

MADDE 15 – (1) Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, yıl uygulamasında

ise yıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Bununla birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuvar,

uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili birim kurulu kararıyla ara sınav yerine geçebilir. Yarıyıl

içi çalışmalarının ders başarı notuna katkısı %50’dir.

(2) Yarıyıl içi çalışmalar ve takvimi, yarıyıl başında bölüm başkanlığınca ilgili kurullara

sunulur ve öğrenciye duyurulur. Bir sınıfın dersleri için bir günde ikiden fazla sınav yapılma-

yacak şekilde program hazırlanır.

(3) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri ile okul deneyimi ve öğretmenlik uy-

gulaması dersleri için ara sınav yapılmaz. Bu çalışmaların değerlendirilmesi ilgili birim kuru-

lunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 16 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul mü-

dürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatlerde iki haftaya yayılarak yapılır.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa

alınan derslerin en az %70’ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az %80’ine ve öğretim

elemanının gerekli gördüğü ve önceden öğrencilere duyurduğu diğer akademik çalışmalara ka-

tılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu

öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir. Derslere devam durumu öğretim elemanı tarafından

izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların isimleri dersi veren

öğretim elemanı tarafından en geç derslerin son bulduğu tarihte öğrencilere duyurulur.

(3) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden,

bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam

şartı aranmaz. Ancak, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer yarıyıl içi çalışmalara devam

şartı aranır.

(4) Üniversite tarafından çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katıl-

mak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur

ve katılamadıkları ara sınavlardan mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık raporu devamdan sayıl-

maz. Sadece ara sınav ve sınav şeklindeki yarıyıl içi çalışmalar için mazeret sınav hakkı veril-

mesinde kullanılır.

(5) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %50’dir. Yarıyıl sonu sınavında 100 üze-

rinden en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan

en az 45 puan alamayan öğrencilerin, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu

öğrenciler (FF) harf notu ile değerlendirilir.
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Bütünleme sınavı

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bü-

tünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eği-

tim-öğretim yılında ilgili derslere yazılım yapmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına gire-

bilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere

mazeret sınav hakkı verilmez.

(2) Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 45 puan almak zorunludur. Ara sınav, ya-

rıyıl içi çalışmalar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu

belirlenir. Öğrenciler, bütünleme sınavında DC harf notu aldıkları derslerden, yarıyıl not orta-

lamasına göre başarılı veya başarısız sayılır.

(3) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin harf notu hesaplanmaz, yarıyıl

sonu harf notu aynen kalır. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin yarıyıl not ortalaması hesa-

bında, bütünleme sınav notları dikkate alınır.

Mezuniyet sınavı

MADDE 18 – (1) Mezuniyetlerine bir dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından

sonra on beş işgünü içinde ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız

dersi için mezuniyet sınavı yapılır.

(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için; ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına

girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur.

(3) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için, dersin bulunduğu yarıyıl ortalaması

2,00 ve üstünde ise 100 üzerinden en az 50, yarıyıl ortalaması 2,00 değerinin altında ise en az

60 puan almak zorunludur. Mezuniyet sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalış-

maları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi

kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.

(4) Mezuniyet sınavında alınan not, mezuniyet sınavına girilen dersin yarıyılı ortala-

masında dikkate alınmaz, öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.

Mazeret sınavı

MADDE 19 – (1) Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen

öğrencilere verilir. Bunun dışında başka hiçbir sınav ve yarıyıl içi çalışmaları için mazeret

sınav hakkı verilmez. Ara sınav için mazeret sınavı, yarıyılın son haftasında yapılır.

(2) Mazeret sınavı yapılması, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce

karara bağlanır. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin, sağlıkla ilgili mazeretle-

rinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya diğer

sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması gerekir.

(3) Mazeret belgelerinin; düzenledikleri mazeret bitimini izleyen ilk hafta içerisinde

kayıtlı olduğu birime verilmesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme ko-

nulmaz. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.
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Ek sınav

MADDE 20 – (1) Ek sınav; azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim

kurumundan mezun olabilmek için, final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı bulunan son

sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için verilen ek final ve ek bütünleme sı-

navlarıdır.

(2) İki ek sınav hakkı; azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavlarının sona

ermesini takip eden otuz gün içinde kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saati ilgili birimler tara-

fından akademik takvime göre belirlenir ve ilan edilir.

(3) Ek sınavında başarılı olabilmek için, en az 60 puan almak zorunludur. Ek sınavı ba-

şarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sis-

temine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin

ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.

Sınavın geçerliliği ve sınav düzeni

MADDE 21 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara gir-

mek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sı-

nava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(2) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi veya yıl içi proje

ve benzeri diğer çalışmalarda; kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve kopya çe-

kilmesine yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan

bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır.

(3) Sınav için gerekli belgeler ve dersi veren öğretim elemanının izin verdiği araçların

dışında, kayıt fonksiyonlu hesap makinesi, cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera ve

benzeri iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarım cihazları ile sınava girmek yasaktır. Yasak

olarak belirtilen bu cihazlarla sınava girdiği tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz kabul edilir

ve o sınavdan sıfır not almış sayılır.

(4) İçinde bulunulan akademik yıl için düzenlenmiş geçerli öğrenci kimlik kartı olma-

yan öğrenciler sınava alınmaz. Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun, sınavın genel düze-

nini bozan öğrenciler, sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılırlar.

(5) Bu maddede belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-

netmeliği hükümleri uygulanır.

Notların verilmesi, başarı notunun hesaplanması

MADDE 22 – (1) Notlar, yarıyıl içi çalışması ve yarıyıl sonu sınav notu şeklinde öğ-

retim elemanı tarafından interaktif olarak hazırlanarak veri tabanına girilir. Harf notları, öğretim

elemanı tarafından, interaktif olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir

ve internet ortamında ilan edilir.

(2) Sınavların bitimini izleyen haftanın ilk üç günü içerisinde harf notları ile ilgili iş-

lemlerin tamamlanması zorunludur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bu notları iki suret olarak

listeler. Düzenlenen bu listeler, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalanır. İmzalı liste-

lerin bir nüshası ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünde, diğer nüshası ise Öğ-

renci İşleri Daire Başkanlığında muhafaza edilir.
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(3) Notlar, öğrenci sayısı 10’dan çok olan derslerde bağıl sisteme, öğrenci sayısı 10 veya

daha az olan derslerde ise mutlak sisteme göre harfli notlara dönüştürülür ve Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığınca internet ortamında ilan edilir.

(4) Her yarıyılın sonunda ilgili kurullar tarafından ders ve diğer çalışmaların değerlen-

dirilmesi yapılır.

Notlar

MADDE 23 – (1) Notların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından

belirlenir.

(2) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler

o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması 2,00 ve daha büyük olan

öğrenciler (DC) harf notlu derslerinden de başarılı kabul edilirler.

(3) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten ba-

şarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2,00 olmayan öğrenciler de o yarıyılda (DC)

harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır.

(4) (G) harf notu, Mesleki Deneyim I ve Mesleki Deneyim II derslerinden başarılı olan

öğrenciler için verilir. (G) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

(5) (K) harf notu, Mesleki Deneyim I ve Mesleki Deneyim II derslerinden başarısız

olan öğrencilere verilir. (K) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

(6) (S) harf notu bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme

çalışması ve proje dersi için verilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 24 – (1) Sınav notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması duru-

munda, düzeltme başvurusu, notların ilanını takip eden üç iş günü içinde yapılır. Başvurular,

öğrencinin bağlı olduğu ilgili birimce yedi gün içinde karara bağlanır. İtiraz sonucu notlarda

değişiklik olması veya öğretim elemanı tarafından yapılacak not düzeltme işlemlerinde, deği-

şiklik veya düzeltmelere ilişkin belgeler eklenir. Harfli notların kesinleşmesinden sonraki dü-

zeltme işlemleri, ilgili kurulun onayı ile gerçekleştirilir.

(2) Sınav notlarına ve harf notlarına ilişkin itiraz ve düzeltme başvuruları doğrudan öğ-

rencinin kayıtlı olduğu ilgili bölüm başkanlığına yapılır.

(3) Harfli başarı notlarının ilanını takiben her hangi bir nedenle yapılan değişiklikler o

ders ile ilgili daha önce yapılmış olan istatistiksel hesaplamalara yansıtılmaz.

Not ortalaması

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından belirlenir. Bir öğrencinin bir eğitim-öğretim çalışmasından aldığı toplam

kredi, o çalışmanın kredi değeri ile aldığı yarıyıl notu katsayısının çarpımı yoluyla elde edilir.

Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin bütün eğitim-öğretim

çalışmalarından aldığı toplam kredi tutarı, alınan çalışmaların kredi değeri toplamına bölünür.

Elde edilen ortalama virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.
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(2) Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması, öğrencinin

Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan

derslerin ve çalışmaların tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel not

ortalamasında (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına tekrar

edilen derslerden alınan en son not katılır.

Onur öğrencileri

MADDE 26 – (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası al-

mamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması

3,00-3,50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,51-4,00 arasındaki öğrenciler yüksek onur öğrencisi

sayılırlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

Başarılı öğrenciler ve ders tekrarı ile ilgili esaslar

MADDE 27 – (1) Bir yarıyılın not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayı-

lırlar. Başarılı öğrenciler; başarılı sayıldıkları yarıyılda bulunan (DD), (FD), (FF) ile (K) harf

notu aldıkları dersler ve diğer eğitim-öğretim çalışmalarını, kayıt oldukları ilk yarıyılda tekrar

ederler.

Başarısız olunan dersler

MADDE 28 – (1) Öğrenciler; başarısız sayıldıkları veya normal yarıyılında almadıkları

dersleri, kayıt oldukları yarıyılda öncelikle tekrar ederler. Bu durumda, 14 üncü madde uygu-

lanır.

(2) Dördüncü yarıyılın sonunda genel ağırlıklı not ortalaması 1,80’in altında olan lisans

öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları ders-

lerden tekrar alarak genel not ortalamalarını en az 1,80’e yükseltmek zorundadır.

(3) İkinci yarıyılın sonunda genel ağırlıklı not ortalaması 1,00’ın altında olan önlisans

öğrencileri üçüncü ve dördüncü yarıyıllardan ders alamazlar. Bu şartı sağlayamayan önlisans

öğrencileri başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler.

(4) Öğrenciler, tekrarlanması gereken seçmeli derslerinin yerine bölüm başkanlığı, yük-

sekokul veya meslek yüksekokul müdürlüğünce açılan diğer seçmeli dersleri alabilirler. Bu

takdirde, önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış haklar yeniden kullanılamaz.

(5) Öğrenciler isterlerse başarılı oldukları (DC) harf notlu derslerini, not yükseltmek

amacı ile dilekçe vererek tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan

not, bu dersin son harf notu olarak kabul edilir.

Öğrenim süresi

MADDE 29 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt ol-

dukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt

yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami

dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak

zorundadırlar. Bu süreler sonunda üçüncü, beşinci ve altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kay-

dıyla mezun olamayan öğrencilerin Üniversiteyle ilişiği kesilir. Bilimsel ve yabancı dil hazırlık

eğitim süresi en fazla iki yıldır. Hazırlık eğitimini iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğ-

rencilerin programdan ilişiği kesilir.
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(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-

lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı

ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi ne-

deniyle öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami öğrenim sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün

dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse in-

direnlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğ-

rencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın

sınırsız olarak, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu derslerden uygu-

lamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aran-

maz.

(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden

geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli genel ağırlıklı not ortalaması şartını sağlaya-

mamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl (yıl esasına göre eğitim-öğ-

retim yapan birimlerde son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri

derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce

alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç

girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.

Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı

payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki

diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-

resinden sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 30 – (1) Öğrencinin, eğitim-öğretim yarıyılı başlangıç tarihinden itibaren en

geç bir ay içerisinde bir dilekçe ile başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretini kanıtla-

ması koşulu ile ilgili birim kurulu tarafından, askerlik hizmeti hariç, meslek yüksekokullarında

en fazla iki, diğer akademik birimlerde en fazla dört yarıyıla kadar öğrenime ara izni verilebilir.

Askerlik, sağlık kurulu raporu ve doğal afet mazeretlerinde başvuru süresi için kısıtlama uy-

gulanmaz.

(2) Öğrenci izinli sayıldığı süre içinde öğrenimine devam edemez ve öğrencinin her

türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bu kapsamdaki öğrencilerin izinli veya mazeretli oldukları

süre içerisinde başka bir yükseköğretim kuruluşundan aldıkları dersler ve notlar geçersizdir.

Bu izin, yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kap-

sayacak şekilde verilir. Bu izni alan bir öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, öğrenim süre-

sinden sayılmaz.
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Mezuniyet, diploma verilme şartları ve öğretmenlik sertifikası

MADDE 31 – (1) Öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için; kayıtlı olduğu dip-

loma programının öngördüğü dersleri, uygulamaları, stajları ve benzeri çalışmaları bu Yönet-

melik hükümlerine göre başarıyla tamamlaması gerekir. Ayrıca, iki yıllık önlisans düzeyinde

120 AKTS, dört yıllık lisans programları için 240 AKTS, beş yıllık lisans programları için 300

AKTS, altı yıllık lisans programları için 360 AKTS krediyi başarıyla tamamlaması gerekir.

(2) Mezuniyet genel ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden hesaplanır ve öğrenim du-

rumu belgesi üzerinde belirtilir. Lisans ve önlisans diploması verilebilmesi için öğrencinin

genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(3) Üniversitenin bir biriminin eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan ve

mezun olan öğrencilere o programın lisans veya önlisans program diploması ve diploma eki

verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Dip-

loma ve mezuniyet belgeleri Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve

üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.

(4) Bir lisans programının ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı ve bu derslerin

ağırlıklı not ortalaması 2,00 olan öğrenciye, programdan ayrılmak istemesi halinde önlisans

diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sı-

nırlı değildir.

(5) Öğretmen olarak atanabilecek lisans mezunları ile Üniversitenin lisans öğrencilerine,

YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, öğretmenlik sertifika programları uygulanır.

Bitirme çalışması

MADDE 32 – (1) Bitirme çalışması veya yerine geçecek çalışmaların yapılması ve de-

ğerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar birimin ilgili birim kurulu tarafından belirlenir.

Stajlar

MADDE 33 – (1) Önlisans ve lisans eğitimi veren birimlerin öğretim programlarında

yer alan stajlar, her birimin özelliğine göre, ilgili birim kurulunca belirlenen esaslara göre ya-

pılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt sildirme

MADDE 34 – (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvu-

rarak kayıtlarını sildirebilirler. Bu takdirde, ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez. Ye-

niden kayıt olma hakkı elde etmeleri halinde, kayıt sildiren öğrenciler isterlerse, 11 inci madde

hükümlerine göre intibak ettirilir.

Öğrenci değişimi

MADDE 35 – (1) Öğrenciler, Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yük-

seköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşmalara uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim

kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler. Öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin

ilk iki yarıyılında değişim programlarına katılamaz.
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(2) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uy-
gulama, staj ve benzeri faaliyetlerin, öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, ilgili uyum komisyonu ve bölüm başkanlığının öneri-
siyle birim yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.

(3) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllarda akademik takvi-
me uygun olarak, kendi kurumuna ait öğrenim harcını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır.

(4) 23 üncü madde hükümleri dikkate alınarak, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile
öğrencinin başarılı ve/veya başarısız olduğu derslere ait notların dönüşümü gerçekleştirilir; bu
notlar kendi öğretim programındaki eşdeğer derslere ait olarak not döküm belgesinde gösterilir.

(5) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu derslere
karşılık olan, kendi öğretim programındaki eşdeğer derslerden de başarısız olmuş sayılır.

(6) Öğrencinin anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim
süresinden sayılır.

(7) Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversi-
tede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için
kendilerine not döküm belgesi verilir.

Tebligat

MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği
ya da daha sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılır
ve ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrencilerin genelini ilgilendiren düzenlemeler, Üniversitenin/birimin resmi internet
sitesinde yayımlanır. Öğrenci bu duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili birim kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğ-
renci İşleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012-2013 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıtlı
olan öğrencilerin mezuniyet sınavı hakları en fazla üç ders olarak uygulanır.

(2) 26/11/2014 tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami
öğrenim sürelerinin hesaplanmasında başlangıç olarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz ya-
rıyılı esas alınır.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı olan öğrencilere 28 inci
maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-
mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SIĞIR ETİ İTHALATINDA SAĞLIK VE TEKNİK ŞARTLARIN
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/43)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sığır eti ithalatına ilişkin sağlık ve teknik şartları

belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, sığır eti ithalatına ilişkin sağlık ve teknik şartlar ile bu

ürünlerin ithalatında Kontrol Belgesi düzenlenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Et parçalama tesisi: Etin kemiklerinden ayrılması ve/veya parçalanması amacıyla

kullanılan tesisi,
c) Karkas eti: En fazla otuz aylık sığırlardan elde edilen tam, yarım ve çeyrek gövde

halindeki sığır etlerini,
ç) Kemiksiz et: Karkas etin kemiklerinden ayrılmasıyla elde edilen sığır etlerini,
d) Kesimhane: Etleri insan tüketimine uygun olan hayvanların kesim ve yüzüm işlem-

lerinin yapıldığı, iç organlarının çıkartıldığı, karkas ve sakatatların soğutulduğu ve/veya don-
durulduğu işletmeyi,

e) Kontrol Belgesi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin
İthalat Denetimi Tebliği ekinde örneği verilen belgeyi,

f) Resmî veteriner hekim: 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen görevleri Bakanlık
adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,

g) Sığır eti: Karkas eti ve kemiksiz eti,
ğ) Veteriner sağlık sertifikası: Hayvansal ürünlerin Kanunda belirlenen sağlık şartlarına

uygun olduğunu gösteren, resmî veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,
ifade eder.
Sağlık ve teknik şartlar
MADDE 5 – (1) Sığır eti ithalatında Bakanlıktan Kontrol Belgesi alınmasında aşağıdaki

şartlar aranır.
a) Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşama-
sında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’de belirtilen evraklar
ibraz edilir.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                   7 Ekim 2017 – Sayı : 30203



b) Sığır eti, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olarak Bakanlıktan gerekli izinleri almış olan ke-

simhaneleri, et/et ürünleri parçalama ve işleme tesisleri, soğuk hava deposu olan et satış yerleri

ile yemek fabrikalarına sahip kişi/kuruluşlar veya bu işletmeler adına ithalat yapacak firmalar

tarafından ithal edilir.

c) Sığır etleri karkas veya kemiksiz et halinde olacak, proforma faturalarında bu hu-

suslar belirtilecektir. İthal edilecek sığır etleri taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olacaktır.

ç) Kontrol belgesi alan kişi, kurum veya kuruluşlar, ihracatçı ülkelerdeki işletmelerde

Bakanlıkça görevlendirilen resmî veteriner hekimlerin kesim öncesi ve sonrası muayeneleri

ile kesim, parçalama, paketleme ve nakliyeye ilişkin yapılacak denetim ve kontrollerin sağlıklı

bir şekilde yürütülmesi için işletme sahibi ile birlikte tüm kolaylıkları sağlamakla yükümlü-

dür.

(2) İthal edilecek sığır etleri, ihracatçı ülkede Bakanlık elemanlarınca incelenmiş ve

kontrol edilmiş, inceleme ve kontrol sonucu teknik, sağlık ve hijyen şartları bakımından ulusal

mevzuatımıza uygun bulunmuş kesimhanelerden elde edilir.

(3) Bakanlık elemanlarınca uygun bulunmayan kesimhaneden gelen veya Bakanlık ele-

manlarınca inceleme ve kontrolün yapılmasından önce kesilmiş etlerin ithalatına izin verilmez.

(4) İthal edilecek sığır etleri, Bakanlıkça görevlendirilen resmî veteriner hekim tarafın-

dan sağlık muayenesi yapılan ve ülkemiz örf ve adetlerine uygun olarak Bakanlık tarafından

belirlenecek usullere göre kesimi gerçekleştirilen sığırlardan elde edilir.

(5) 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar

İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında etlerin parçalanması çalışmaları bulaşmayı

önleyecek şekilde yürütülmelidir.

(6) İthal edilecek kemiksiz etler, bir hayvanın bütün karkasının eksiksiz olarak tama-

mından elde edilir ve karkasın hangi bölgesinden elde edildiği paketlerin üzerindeki etiketlerde

tanımlanır.

(7) İthal edilecek sığırların bütün, yarım veya çeyrek karkasların dış yüzeyinde veya

kemiksiz etlerin ambalajında hayvanların bireysel kimlik numaraları işaretlenmiş olmalıdır.

(8) Ülkemize ithalatı yapılacak kontrolü ve denetimi yapılmış olan etler kesim, parça-

lama, paketleme, etiketleme ve yükleme aşamasında aynı depoda farklı zamanlarda veya ayrı

depolarda muhafaza edilir. Ülkemize ithalatı yapılmayacak etler veya farklı hayvan türlerinin

etleri aynı depo veya nakliye aracında bulundurulmaz.

(9) Sığır etlerinin Bakanlıkça sığır eti ithalatına izin verilen ülkelerdeki sağlıklı hay-

vanlardan elde edildiğini gösteren veteriner sağlık sertifikası, ihracatçı ülkenin resmî veteriner

hekimi tarafından tasdik edilmiş olmalıdır.

(10) Bakanlıkça belirlenecek şartlara göre etlerin elde edildiği sığırların BSE'den (deli

dana) ari olduğuna dair test belgesi fiili ithalat sırasında ibraz edilecektir. Ancak daha önce

BSE vakası görülmeyen ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatının (OIE) sınıflandırmasına göre

ihmal edilebilir ve kontrol edilebilir statüde yer alan ülkelerden yapılacak ithalatta bu belge

aranmaz.
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(11) Bu Tebliğ hükümlerini yerine getirmeyen ithalatçılara ikinci bir kontrol belgesi

düzenlenmez.

(12) İthal edilecek etlere ilişkin, sağlık ve teknik şartlar Bakanlıkça belirlenir.

Bakanlıkça görevlendirilen resmi veteriner hekimlerin yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Her bir kesimhane ve parçalama tesisinde ayrı ayrı her vardiya için

Bakanlıkça en az bir resmi veteriner hekim görevlendirilir.

(2) Kesim öncesi ve kesim sonrasında Bakanlıkça görevlendirilen resmi veteriner hekim

tarafından;

a) Kesimhaneye gelen hayvanların kulak küpeleri ve eşlik eden belgeleri kontrol edi-

lir,

b) Tüm hayvanların klinik muayeneleri, hayvanların kesimhaneye varışından sonra 24

saat içinde ve kesimden önce en geç 24 saat içinde gerçekleştirilir. Buna ilave olarak resmi ve-

teriner hekim herhangi bir zamanda muayene yapılmasına karar verebilir,

c) Her bir hayvan için hayvan refahı koşullarının sağlanıp sağlanmadığı, insan ve hay-

van sağlığına olumsuz etki yapabilecek bir durumun bulunup bulunmadığından emin olunur

ve şüpheli hayvanların kesimine izin verilmez,

ç) Karkaslar ve eşlik eden sakatat, kesimden sonra vakit kaybetmeden kesim sonrası

muayeneye tabi tutulur.

(3) Hayvanların sağlık muayenesi ve kesimi yapıldıktan sonra, parçalama-ambalajla-

ma-depolama ve nakliye araçlarına yüklenmesi ile tır veya konteynır gibi nakliye araçlarının

mühürlenmesine ilişkin izlenebilirliğin bütün aşamaları Bakanlıkça görevlendirilen resmi ve-

teriner hekimlerin kontrolünde bulunur.

(4) Bakanlıkça görevlendirilen resmi veteriner hekim tarafından, Hayvansal Gıdalar

İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında kesim, parçalama, paketleme ve yükleme

esnasındaki sıcaklık şartları kontrol edilir.

(5) Bakanlıkça görevlendirilen resmi veteriner hekim, ilgili işletmenin onay gereklilik-

lerini sürdürdüğünü kontrol eder, işletmede insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından tehlike

oluşturan ve acil tedbirleri gerektiren eksiklikler tespit ederse, bu eksikliklerle ilgili derhal

rapor tanzim eder ve işletmenin onayı askıya alınmak üzere Bakanlığa bildirimde bulunur.

(6) Bakanlıkça görevlendirilen resmi veteriner hekim tarafından yükleme esnasında

karkasların veya kemiksiz etlerin ambalajlarının resmi denetim altında kesilen hayvanlara ait

bireysel kimlik numaraları ile işaretli olup olmadığı kontrol edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır

Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/13)

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II)

ÇERÇEVE ANLAŞMASINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 1)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/8/2015 tarihli ve 2015/8085 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile 22/6/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa
Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından
Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hak-
kında Çerçeve Anlaşmanın (IPA II Çerçeve Anlaşması) gümrük işlemleri ile ilgili hükümlerinin
uygulama usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği’nin (AB) 2014-2020 bütçe döneminde IPA

II Çerçeve Anlaşması ve bu Anlaşmaya dayanarak Türkiye ile AB arasında imzalanan sektörel
anlaşmalar veya finansman anlaşmaları ile IPA II kapsamındaki Teknik Destek ve Bilgi Değişim
Mekanizması (TAIEX) da dâhil olmak üzere Birlik programları çerçevesinde ve finansmanı
AB veya Türkiye-AB ortak finansmanı ile karşılanan, AB tarafından bu amaçla yetkilendirilmiş
Sözleşme Makamları ile Birlik Yüklenicisi ve Birlik Yüklenicisi ile Birlik Alt Yüklenicileri
arasında imzalanan sözleşmeleri kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, IPA II Çerçeve Anlaşması ile 27/10/1999 tarihli ve 4458

sayılı Gümrük Kanunu ve 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında
Karara dayanır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
b) Bilge sistemi: Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri yazılımı,
c) Birlik: Avrupa Birliği’ni,
ç) Birlik sözleşmesi: Alt Hibe Sözleşmeleri ve IPA II faaliyetlerini finanse etmekte kul-

lanılan dolaylı yönetim kapsamındaki görev dağılımı anlaşmaları dâhil olmak üzere ve IPA II
yararlanıcısı veya IPA II yardımının gerçek ve tüzel kişileri tarafından eş finansmanı da içerecek
şekilde Avrupa Komisyonu veya IPA II yararlanıcısı veya Birlik sözleşmeleri ile ilgili Hibe
Yararlanıcısı tarafından imzalanan herhangi bir sözleşme veya hibe sözleşmesini (“Birlik Söz-
leşmesi” ifadesi aynı zamanda TAIEX kapsamındaki yardım ve Birlik programları kapsamında
alınan hibeler ve bu hibelerin eş finansmanını da içerecek şekilde Birlik programlarına katılımın
hükümlerini de kapsar.),

d) Birlik yüklenicisi: Birlik sözleşmesi kapsamında hizmet veren ve/veya mal tedarik
eden ve/veya iş yapan ve/veya bir işi yöneten gerçek ve tüzel kişiler ile hibe yararlanıcıları (or-
taklar, Birlik sözleşmesinde belirtilen iştirakler [ilişkili kişiler] ve alt hibe yararlanıcıları ve eş-
leştirme yüklenicileri dâhil), konsorsiyum veya ortak girişim [adi ortaklık] ortaklarını, eşleş-
tirme kapsamında yüklenici ve yerleşik eşleştirme danışmanlarını (RTA), Teknik Yardım ve
Bilgi Değişimi Aracı (TAIEX) kapsamındaki yüklenicileri,

7 Ekim 2017 – Sayı : 30203                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



e) Hibe yararlanıcısı: Kendisiyle bir hibe anlaşması imzalanan veya kendisine bir hibe
kararı bildirilen gerçek veya tüzel kişileri,

f) Sözleşme makamı: Avrupa Komisyonu ile Avrupa Komisyonu tarafından AB mali
yardımlarını kullandırmakla görevlendirilen ve Birlik Yüklenicisi ile Birlik Sözleşmesini im-
zalayan kurum veya kuruluşları (Türkiye’deki genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin
taraf olduğu ortak yönetim öngören anlaşmalara dayanılarak Avrupa Komisyonu tarafından
yetkilendirilen bu idareler de Sözleşme Makamı olarak kabul edilir.),

g) Yerleşik eşleştirme danışmanı (RTA): IPA II kapsamında uygulanan Eşleştirme Pro-
jelerinde proje ortağı olarak seçilen AB üyesi ülkeden gelen, ülkemizde uzun dönemli olarak
hibe yararlanıcısı kurumda tam zamanlı bir şekilde projenin uygulanmasında çalışan danış-
manları,

ifade eder.
IPA II Çerçeve Anlaşmasının gümrük mevzuatı ve işlemlerine ilişkin hükümleri
MADDE 5 – (1) IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamındaki gümrük işlemleri;
a) Anlaşmanın 27 nci maddesinin birinci fıkrasının;
1) (c) bendindeki; “IPA II yardımının uygulamasında yer alan personele ve birinci de-

rece ailesine tanınan fayda, ayrıcalık ve istisnaların, yardım ve teknik işbirliğine ilişkin diğer
ikili veya çok taraflı anlaşma veya düzenlemeler uyarınca Türkiye Cumhuriyeti’nde istihdam
edilen uluslararası veya yabancı ülke vatandaşı tanınanlardan daha az avantajlı olmamasını
sağlar.”

2) (e) bendindeki; “IPA II yararlanıcısının mevcut kanun, kural ve tüzüklerine tabi ol-
mak üzere, temel sözleşmenin uygulanması için gereken malların, özellikle profesyonel teçhi-
zatın ithal edilmesi için gerekli bütün izinlerin verilmesini sağlar.”

3) (f) bendindeki; “IPA II kapsamında yapılan ithalatların tüm harçlardan muaf olmasını
sağlar.”

4) (g) bendindeki; “Temel sözleşme tamamen gerçekleştirildiğinde yukarıdaki malların
yeniden ihracı için gerekli tüm izinlerin verilmesini sağlar.”

b) Anlaşmanın 28 inci maddesinin birinci fıkrasının;
1) (a) bendindeki; “Bir Sektörel Anlaşmada ya da Finansman Anlaşmasında aksi belir-

tilmemek kaydıyla vergiler, gümrük vergileri ve ithalat vergileri ve resimleri ve/veya eş etkiye
sahip harçlar IPA II kapsamında finanse edilmez. Yukarıda bahsedilen kural kapsamında belir-
tilen vergi muafiyetleri, IPA II yararlanıcısı ve IPA II yardımının gerçek ve/veya tüzel alıcıları
tarafından sağlanan eş-finansmanı da kapsar.”

c) Anlaşmanın 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının;
1) (a) bendindeki; “Birlik yüklenicileri tarafından yapılan tüm ithalatların, gümrük ver-

gilerine, ithalat vergilerine, Katma Değer Vergisine (KDV), özel tüketim vergileri ve diğer özel
tüketim vergilerine ya da eş etkiye sahip diğer benzer vergi, gümrük vergisi veya harçlara tabi
olmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti’ne girmesine izin verilir. Bu muafiyet, sadece Birlik sözleş-
mesi kapsamında Birlik yüklenicileri tarafından tedarik edilen mallar ve/veya verilen hizmetler
ve/veya yapılan işlere ilişkin olarak yapılan ithalatlara uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti, söz-
leşmenin hükümleri uyarınca, Birlik yüklenicilerine teslim edilmek üzere ve sözleşmenin nor-
mal uygulanması bakımından hemen kullanılmasını sağlamak için söz konusu ithalatın, yuka-
rıda belirtilen vergi, gümrük vergisi veya harçlar ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık veya gecikme
olmaksızın giriş noktasından serbest bırakılmasını sağlar.”
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2) (g) bendindeki; “Hizmet ve/veya yapım işi ve/veya hibe sözleşmeleri ve/veya eşleş-
tirme anlaşmalarında veya sözleşmelerinde belirtilen görevleri yerine getiren, yerel olarak is-
tihdam edilenler dışında kalan gerçek kişilerin (ve onların birinci derece ailesinin) kişisel kul-
lanımı için ithal edilen şahsi eşyalar ve ev eşyaları, sözleşmenin sona ermesinin ardından
Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yeniden ihraç edilmeleri
ya da ülke içinde elden çıkarılmaları halinde, gümrük vergileri, ithalat vergileri, vergiler, harçlar
ve/veya eş etkiye sahip diğer vergilerden ve/veya caydırıcı aşırı teminat gerekliliğinden
muaftır.”

hükümleri çerçevesinde tamamlanacaktır.
IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında serbest dolaşıma girecek ticari eşya

MADDE 6 – (1) IPA II kapsamında serbest dolaşıma girecek ticari eşya için IPA II Çer-
çeve Anlaşması’nın 27/1-f ve 28/2-a maddeleri çerçevesinde, gümrük veya ithalat vergileri,
harçları, KDV, ÖTV veya herhangi benzeri vergi ve harçlardan istisna tutulmak suretiyle Birlik
Yüklenicileri tarafından Birlik Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek olan ithalat işlemleri
13/2/2016 tarihli ve 29623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Avrupa Birliği Katılım
Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinin (Sıra No: 1) “İstisnanın Uy-
gulanması” ve “İthalat İstisnası ile İlgili Özellikli Durumlar” başlıklı 4.10.2 ve 4.10.3 bölüm-
lerinde yer alan usul ve esaslara göre ve BİLGE Sisteminde IPA muafiyet kodu seçilmek sure-
tiyle tamamlanacaktır.

(2) IPA II kapsamında serbest dolaşıma girecek ticari eşya için basitleştirilmiş usulde
işlem yapma talepleri, 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerinde yer alan koşullar aranmaksızın kabul
edilecektir.

Yerleşik eşleştirme danışmanlarının kişisel kullanımına mahsus kara taşıtları

MADDE 7 – (1) IPA II Çerçeve Anlaşması uyarınca Türkiye’de görev yapan yerleşik
eşleştirme danışmanlarının kişisel kullanımına mahsus kara taşıtlarının Türkiye Gümrük Böl-
gesine getirilmesine ilişkin olarak, 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazetede yayımla-
nan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) hükümleri
doğrultusunda işlem yapılacaktır.

(2) Bakanlık, ihtiyaç olması halinde konuyla ilgili yönlendirici rehberler hazırlar ve
bunları internet sitesinde yayımlar.

İrtibat

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin uygulanması esnasında olabilecek sorunlar ve tereddütler
için Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne başvurulabilir. Elektronik or-
tamda başvuru yapılacak olması halinde abproje@gtb.gov.tr e-posta adresi kullanılır.

5824 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan IPA Çerçeve Anlaşmasıyla ilgili

Gümrük Genel Tebliğinin (Seri No: 1) durumu

MADDE 9 – (1) 6647 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan IPA II Çerçeve An-
laşmasının “Çerçeve Anlaşma’nın IPA için Uygulanabilirliği” başlıklı 88 inci maddesinde;
“Komisyon ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanmış olan Çerçeve Anlaşmalar, daha ön-
ceki katılım öncesi araçları kapsamında benimsenmiş olan yardım için, bu yardım ilgili Çerçeve
Anlaşma hükümleri uyarınca tamamlanana dek geçerliliğini korur.” hükmü yer almaktadır.
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(2) Buna göre 3/12/2008 tarihli ve 5824 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve
19/12/2008 tarihli ve 2008/14450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanan 21/1/2009
tarihli ve 2009/14614 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 24/12/2008 tarihinde yürürlüğe giren
IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında finanse edilen sözleşmelere, bu Anlaşmanın ilgili madde-
leri ve 15/10/2010 tarihli ve 27730 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye-AB Katılım
Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)
uygulanmaya devam edecektir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
—— • ——

Hazine Müsteşarlığından:

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA

DAİR TEBLİĞ (2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü
Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve
Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’in ekinde yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının “B. TALİMAT” başlıklı bölümüne 11 inci madde-
den sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“12. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına dair prim
ve hasar paylaşımı, Ek-3’te yer alan esaslar çerçevesinde Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakan tarafından belirlenen sigorta şirketi tarafından gerçekleştirilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe ekteki Ek-3 eklenmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/7/2010 27648

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 19/7/2011 27999

2- 26/7/2014 29072

3- 23/5/2015 29364

4- 28/10/2015 29516

5- 16/4/2016 29686
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2013/317 

Karar No : 2014/418 

Sanık : MERAB KAMADADZE, ISAKI ve GULVARDI oğlu, 

06/06/1964 KHULO doğumlu. 

Suç : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

Suç Tarihi : 10/05/2013 

Uygulanan Kanun Mad. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/11 

Verilen Ceza Miktarı : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. 

(CMK 231/8) 

Karar Tarihi : 03/07/2014 

Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiĢ olduğundan, 7201 sayılı 

Tebligat Kanununun 28-31. maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan 

tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın 

kesinleĢmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 7284 

—— • —— 

Hatay 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: : 2016/500 

Karar No. : 2017/92 

Sanık : MURAT KADĠRĠ Ruzeybay ve ġerife oğlu, 1988 Doğumlu. 

Suç : Kullanmak için UyuĢturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya 

Bulundurmak 

Suç yeri : Hatay/Merkez 

Suç tarihi : 12/11/2014 

Karar Tarihi : 11/04/2017 

Kanun maddesi : 5237 sayılı Yasa ile DeğiĢik 6545 sayılı Yasanın 19/4-a mad. 

Verilen ceza : Davanın Durması 

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete‘de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ 

tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza 

Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine beyanda 

bulunmak suretiyle Hatay Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebileceği, yasal bir baĢvuru 

olmadığı takdirde kararın kesinleĢeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 7297 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÖZEL AMAÇLI (PASTALIK) UN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 1.000 Çuval Özel Amaçlı (Pastalık) un alımı 

kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 17.10.2017 Salı günü saat 14:00‘da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 17.10.2017 Salı günü saat 14:00‘a kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

  Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel : (0312) 397 33 65 – 66 Faks : (0312) 397 33 71 – 74  

 8745/1-1 

————— 

YÜKSEK GERĠLĠM ġALT TESĠSĠNĠN KAPALI ġALTA ÇEVRĠLMESĠ  

ĠġĠ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu teknik Ģartnamede belirtilen 1 Adet Yüksek Gerilim ġalt Tesisinin 

Kapalı ġalta Çevrilmesi ĠĢi alımını kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 19.10.2017 PerĢembe günü saat 14.00‘da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nden temin 

edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 19.10.2017 PerĢembe günü saat 14:00‘a kadar Fabrikamız 

Ticaret Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir.  

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

  Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel : (0312) 397 33 65 – 66 Faks : (0312) 397 33 74 – 71  

 8746/1-1 

————— 

ġEKER ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız SatıĢ mağazalarında kullanılmak üzere 5.000 Kg ġeker, teklif alma 

usulüyle alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nde görülebilir. 

3 - Tekliflerin en geç 13.10.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

  Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 

 8747/1-1 
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ÇAY ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız SatıĢ mağazalarında kullanılmak üzere 3.000 Kg. çay, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nde görülebilir. 

3 - Tekliflerin en geç 13.10.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

  Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 

 8748/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME ĠLANI 2 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

22 Temmuz 2017 tarih ve 30131 sayılı (kayıt no: 6641/1/1-1) Resmi Gazete‘de 

yayımlanan DB.ATT.26 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılıĢ 

tarihi ertelenmiĢ olup, söz konusu madde aĢağıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir. 

6. Teklifler 24 Ekim 2017 tarihinde saat 11:00‘a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

aĢağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 600.000,- (altıyüzbin) EURO 

ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiĢ temsilcilerinin huzurunda aĢağıda 

belirtilecek olan adreste 24 Ekim 2017 tarihinde saat 11:00‘da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 8765/1/1-1 

————— 

AMENDMENT NOTICE 2 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ) 

Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.26 appeared in the Official Gazete; 

Issue No: 30131 and Record No: 6641/2/1-1 on July 22, 2017 is updated as follows. 

6. Bids must be delivered to the following office on or before 11:00 a.m. (local time) on 

October 24, 2017 and must be accompanied by a security of 600.000,- Euros equivalent 

(sixhundred thousand Euros) 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7. Bids will be opened in the presence of bidders‘ representatives who choose to attend at 

11:00 a.m. (local time) on October 24, 2017 at the offices of 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 8765/2/1-1 
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IP GÜVENLĠK SĠSTEMLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı 

ihtiyacı Ip Güvenlik Sistemleri, Teknik ġartnamesine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi 

ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında 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 aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU,  dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesinin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17.10.2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8717/1-1 
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HEMEN KAZAN OYUN BĠLETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Piyango Ġdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı aĢağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç 

ve dıĢ piyasadan teknik Ģartnamesine uygun olarak ve Ofis‘imiz ticari Ģartnamesi ile ihale ek 

Ģartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde, açık teklif usulü ile satın alınacaktır. 
 

MALZEMENĠN CĠNSĠ MĠKTARI 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLĠF 

VERME TARĠHĠ 

Hemen Kazan Oyun Bileti 

(6,10x10,20 cm) 
250.000.000 adet Teknik ġartname 27.10.2017 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. EVRAK BEDELĠ 140,00 TL‘DĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığından veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek 

firmaların, ihaleye katılabilmek için 140,00 TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine 

veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

Ġhalenin bütünüyle iptali veya sipariĢten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale ek Ģartlarının aynen kabul edildiğini belirten yazılı 

taahhütname, iç piyasadan yapılacak satınalmalara ait ticari Ģartnamenin 2. ve dıĢ piyasadan 

yapılacak satınalmalara ait ticari Ģartnamenin 5. maddelerinde yazılı belgeler ile Ģartname 

bedeline ait banka makbuzu veya kasa tahsil fiĢinin aslı veya bir örneği ile ek Ģartlarda belirtilen 

belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, yukarıda belirtilen günde en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz 

III Nolu Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

dıĢ zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araĢtırması yapılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 60 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Teklif fiyatlarının değerlendirmesi, 250 milyon adet biletin tamamı 

üzerinden yapılacaktır. 

7 - Teklif edilen bedelin %3‗ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇĠCĠ TEMĠNAT teklif edilen para 

cinsinden verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, 

―... 4734 ve 4735 Sayılı Kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve Ģartname hükümlerini yerine 

getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...‖, ibaresi yer alacaktır. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale 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. 

9 - ĠĢbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdürmeleri Ģeklinde olacaktır. 8739/1/1-1 
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BY THE DIRECTORATE GENERAL OF 

STATE SUPPLY OFFICE 

The commodities mentioned below shall be purchased from domestic and foreign market 

for MPĠ through open procedure, in accordance with the provisions of the commercial and 

technical specifications, and additional conditions concerning the tender. 
 

COMMODITY QUANTITY (pcs.) 

BASIS OF 

PURCHASING 

BIDDING 

DEADLINE 

6,10 x 10,20 cm 

Hemen Kazan 

Instant Lottery Tickets 

250.000.000 
Technical 

Specification 
27.10.2017 

 
1 - THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE AND ITS PRICE IS 140.-TL 

a) The tenderers can view the tender documents in the 3rd Purchasing Department of the 

Directorate General of State Supply Office in Ankara or in the web site of our Office. However, 

the tenderers to submit a proposal for the bid shall pay the tender documents‘ price (140.-TL) to 

any of our Office‘s Cashiers or our Office‘s bank accounts. 

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt shall be put in the outer envelope 

by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the tenderer 

after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the 

order , the price of tender documents shall be returned to the tenderers. 

2 - The required tender documents must be put in two envelopes as one inside the other. 

ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 

ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes 

are accepted, the documents specified in the article 2 of the Commercial Specification on the 

Purchases to Be Made From Domestic Market, and in the article 5 of the Commercial 

Specification on the Purchases to Be Made From Abroad, the original and a copy of the bank or 

cashier receipt, the documents specified in the additional conditions and the inner envelope shall 

all be put in the outer envelope. 

3 - The bids shall reach or be submitted to the 3rd Purchasing Department of our 

Headquarters Office until at 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time 

shall not be taken into consideration, regardless of the delays due to postal processes. 

4 - Outer envelopes of the bids shall be opened at 14:00 P.M. on the last day of the bid to 

submit. The inner envelopes of the tenderers, whose outer envelopes of the bids have no 

deficiency, shall also be opened. Tenderers shall be inspected in terms of financial and technical 

sufficiency, if necessary. 

5 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes 

are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender. 

6 - The bids shall cover the whole quantity. Partial bids shall not be taken into consideration. 

The evaluation of the bids shall be made out of the whole quantity of 250 million tickets. 

7 - Tenderers shall submit a bid bond in the same currency with their offer valid for at 

least 6 months as from the bidding deadline in the amount to be determined by themselves, 

corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. Should the guarantee be a 

letter of guarantee from a bank, it shall contain the expression ―…the bidder shall submit the letter 

not in accordance with laws no 4734 and 4735, but in order to fulfill the provisions of the relevant 

law and the specifications…‖ 

8 - This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph 

(g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to go out 

the tender or partially go out the tender or to award the tender to whichever tenderer it may please 

regarding the above-mentioned material to be purchased. 

9 - The tender shall take place through open procedure, whereby tenderers shall present 

their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. 

To be announced to all candidates. 8739/2/1-1 
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KURUMUMUZ KOZLU VE ÜZÜLMEZ MÜESSESESĠ LAVVARLARINDAN ÇAYDAMAR 

KÖMÜR TEVZĠĠ-SATIġ YERĠNE KÖMÜR NAKLĠ VE ARAÇLARA YÜKLENMESĠ  

4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372.259 47 78 /  

  Fax: 0 372- 253 12 73/251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr.  

 

S.No 2 - Ġhale konusu iĢin adı Birimi Miktarı 

1 
Üzülmez Müessesesi Lavvarı ile Çaydamar kömür tevzii arası 

kömür nakli, istiflenmesi, nakliye araçlarına yüklenmesi 
Ton 20.000 

 

ĠĢin BaĢlama ve bitiĢ tarihi  : 02.01.2018 tarihinde baĢlayacak olup 31.12.2018 

tarihinde sona erecektir. 

3 - Ġhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 31.10.2017 saat 15:00 

c) Dosya no : 1713826 

d) Ġhale kayıt no : 2017/486761 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Bu Ģartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taĢıması gereken kriterler ile benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢlere ait kriterler ihale idari 

Ģartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

8 - 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

9 - Ġhale, ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

10 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 200,00 TL karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 31.10.2017 Salı Günü-saat 15:00‘e kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

12 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

13 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3‘ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 8710/1-1 
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PLASTĠK SU TORBASI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: PLASTĠK SU TORBASI alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası  : 2017/494615 

Dosya no  : 1722066 

1 - Ġdarenin :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No:2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - Ġhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Plastik su torbası: 2 kalem  

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi‘ndeki Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği Ambarı ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 25/10/2017 ÇarĢamba günü saat:15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

- Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Plastik su torbası için alev geciktirici ve antisitatik özelliklere ait test sertifikası. 

4.2.2. Teknik Ģartnamede istenen belgeler.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif toplamda en düĢük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 50.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 25/10/2017 ÇarĢamba günü saat 15.00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 8709/1-1 
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KESĠNLEġEN ĠHALE KARARLARI 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge 

Müdürlüğünden:  

KARAR NO : 2017/01 

ĠDARENĠN ADI : TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHĠSAR 

ĠġĠN ADI  : Isparta Ġli, Merkez Ġlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2224 ada   

1 numaralı hisseli parselin satıĢı 

ĠHALE TARĠH VE SAATĠ : 22.08.2017 günü, saat: 10.00 

ĠHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. madde - Pazarlık ve Açık Artırma 

Usulü 

Yönetim Kurulumuzun 22.05.2017 tarihli ve 15/87 sayılı kararı ile satıĢı uygun görülen 

Mülkiyeti TeĢekkülümüze ait Isparta Ġli, Merkez Ġlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2224 ada 1 parselde 

kayıtlı, ―bir zemin, iki normal katlı kargir ev, beĢ adet kargir ev ve arsası‖ vasfındaki toplam 

2.335,31 m²‘lik hisseli taĢınmazın 310,55 m²‘lik kısmının satıĢını teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale 

ġartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 7. Bölge Müdürlüğü Ġhale 

Komisyonunca; 

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 732. maddesi hükümleri kapsamında diğer 

hissedarlara ön alım hakkının kullanıp kullanmayacaklarının sorulmasına, 

• Ön alım hakkının kullanılmaması durumunda 585.000,00 (BeĢyüzseksenbeĢbin) Türk 

Lirası bedelle en yüksek birinci teklifi veren Öz Nebioğulları Madencilik, Kuyumculuk, Nakliyat, 

ĠnĢaat ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. ġti‘ye Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, 

sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 

teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 

• Öz Nebioğulları Madencilik, Kuyumculuk, Nakliyat, ĠnĢaat ve Petrol Ürünleri San. ve 

Tic. Ltd. ġti‘nin sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine 

getirmemesi halinde 580.500,00 (BeĢyüzseksenbinbeĢyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek ikinci 

teklifi veren Yüksel ERTAġ‘a Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleĢmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının 

Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 

• Yüksel ERTAġ‘ın sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri 

yerine getirmemesi halinde 571.500,00 (BeĢyüzyetmiĢbirbinbeĢyüz) Türk Lirası bedelle en 

yüksek üçüncü teklifi veren Hidayet GÖKARSLAN‘a Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, 

sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 

teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 

• Hidayet GÖKARSLAN‘ın sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer 

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 560.000,00 (BeĢyüzaltmıĢbin) Türk Lirası bedelle en 

yüksek dördüncü teklifi veren Ġsmail ERDEM‘e Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, 

sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 

teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesi için Yönetim Kurulu‘na 

sunulmasına karar verilmiĢtir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 25.09.2017 Tarih ve 24/198 sayılı 

Kararı ile onaylanmıĢtır. 8688/1/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 2017 – Sayı : 30203 

 

KESĠNLEġEN ĠHALE KARARLARI 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge 

Müdürlüğünden:  

KARAR NO : 2017/03 

ĠDARENĠN ADI : TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHĠSAR 

ĠġĠN ADI  : Isparta Ġli, Merkez Ġlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada   

1 numaralı hisseli parselin satıĢı 

ĠHALE TARĠH VE SAATĠ : 24.08.2017 günü, saat: 10.00 

ĠHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. madde- Pazarlık ve Açık Artırma 

Usulü 

Yönetim Kurulumuzun 22.05.2017 tarihli ve 15/87 sayılı kararı ile satıĢı uygun görülen 

Mülkiyeti TeĢekkülümüze ait Isparta Ġli, Merkez Ġlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada 1 parselde 

kayıtlı, ―iki adet kargir ev ve arsası‖ vasfındaki toplam 1.723,42 m²‘lik hisseli taĢınmazın 516,81 

m²‘lik kısmının satıĢını teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında 

yapılan ihale sonucunda 7. Bölge Müdürlüğü Ġhale Komisyonunca; 

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 732. maddesi hükümleri kapsamında diğer 

hissedarlara ön alım hakkının kullanıp kullanmayacaklarının sorulmasına, 

• Ön alım hakkının kullanılmaması durumunda 870.000,00 (SekizyüzyetmiĢbin) Türk 

Lirası bedelle en yüksek birinci teklifi veren BOLATLAR ĠNġ. TUR. TĠC. A.ġ.‘ ye Ġhale 

ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer 

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 

• BOLATLAR ĠNġ. TUR. TĠC. A.ġ.‘nin sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya 

diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 866.000,00 (SekizyüzaltmıĢaltıbin) Türk Lirası 

bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Ġsmail ERDEM‘ e Ġhale ġartnamesi çerçevesinde 

satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine 

getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesi için 

Yönetim Kurulu‘na sunulmasına karar verilmiĢtir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 25.09.2017 Tarih ve 24/198 sayılı 

Kararı ile onaylanmıĢtır. 8688/2/1-1 

————— 

KESĠNLEġEN ĠHALE KARARLARI 

KARAR NO  : 2017/04 

ĠDARENĠN ADI : TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHĠSAR 

ĠġĠN ADI : Isparta Ġli, Merkez Ġlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada   

2 numaralı hisseli parselin satıĢı 

ĠHALE TARĠH VE SAATĠ : 24.08.2017 günü, saat: 14.00 

ĠHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. madde- Pazarlık ve Açık Artırma 

Usulü 

Yönetim Kurulumuzun 22.05.2017 tarihli ve 15/87 sayılı kararı ile satıĢı uygun görülen 

Mülkiyeti TeĢekkülümüze ait Isparta Ġli, Merkez Ġlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada 2 parselde 

kayıtlı, ―arsa‖ vasfındaki toplam 1.256,70 m²‘lik hisseli taĢınmazın 152,16 m²‘lik kısmının 

satıĢını teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale 

sonucunda 7. Bölge Müdürlüğü Ġhale Komisyonunca; 

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 732. Maddesi hükümleri kapsamında diğer 

hissedarlara ön alım hakkının kullanıp kullanmayacaklarının sorulmasına, 
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• Ön alım hakkının kullanılmaması durumunda 400.100,00 (Dörtyüzbinyüz) Türk Lirası 

bedelle en yüksek birinci teklifi veren GÜLAĞACI ĠNġ. TAAH. MÜH. NAK. SAN. VE TĠC. 

LTD. ġTĠ.‘ye Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi 

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat 

kaydedilmesine, 

• GÜLAĞACI ĠNġ. TAAH. MÜH. NAK. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.‘nin sözleĢmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 400.000,00 

(Dörtyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Kadir KAÇIKOÇ‘a Ġhale 

ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer 

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 

• Kadir KAÇIKOÇ‘un sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri 

yerine getirmemesi halinde 386.000,00 (Üçyüzseksenaltıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek 

üçüncü teklifi veren BOLATLAR ĠNġ. TUR. TĠC. A.ġ.‘ye Ġhale ġartnamesi çerçevesinde 

satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine 

getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesi için 

Yönetim Kurulu‘na sunulmasına karar verilmiĢtir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 25.09.2017 Tarih ve 24/198 sayılı 

Kararı ile onaylanmıĢtır.  8688/3/1-1 

————— 

KESĠNLEġEN ĠHALE KARARLARI 

KARAR NO  : 2017/05 

ĠDARENĠN ADI : TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHĠSAR 

ĠġĠN ADI  : Isparta Ġli, Merkez Ġlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada   

3 numaralı hisseli parselin satıĢı 

ĠHALE TARĠH VE SAATĠ : 24.08.2017 günü, saat: 15:30 

ĠHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. madde- Pazarlık ve Açık Artırma 

Usulü 

Yönetim Kurulumuzun 22.05.2017 tarihli ve 15/87 sayılı kararı ile satıĢı uygun görülen 

Mülkiyeti TeĢekkülümüze ait Isparta Ġli, Merkez Ġlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada 3 parselde 

kayıtlı, ―arsa‖ vasfındaki toplam 1.444,90 m²‘lik hisseli taĢınmazın 575,24 m²‘lik kısmının 

satıĢını teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale 

sonucunda 7. Bölge Müdürlüğü Ġhale Komisyonunca; 

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 732. maddesi hükümleri kapsamında diğer 

hissedarlara ön alım hakkının kullanıp kullanmayacaklarının sorulmasına, 

• Ön alım hakkının kullanılmaması durumunda 975.000,00 (DokuzyüzyetmiĢbeĢbin) Türk 

Lirası bedelle en yüksek birinci teklifi veren ÜÇ EV ĠNġ. TEK. GIDA MADEN SAN. TĠC. LTD. 

ġTĠ.‘ye Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya 

diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 

• ÜÇ EV ĠNġ. TEK. GIDA MADEN SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.‘nin sözleĢmeyi imzalamaktan 

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 972.000,00 

(DokuzyüzyetmiĢikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Ġsmail ERDEM‘ e 

Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer 

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek ihalenin 

iptal edilmesi için Yönetim Kurulu‘na sunulmasına karar verilmiĢtir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 25.09.2017 Tarih ve 24/198 sayılı 

Kararı ile onaylanmıĢtır. 8688/4/1-1 
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YER SĠLOSUNDAN BETON KANALLARA PANCAR  

NAKLĠ HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Yer Silosundan Beton Kanallara Pancar Nakli Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü ile Ġhale 

Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/496597 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü ġeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRġEHĠR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30-37 / 0 386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2017/2018 Kampanya döneminde yer 

silosundan taĢınacak olan tahmini 180.000 Ton (±%20 

toleranslı) pancarın 2 (Ġki) adet kepçe ve 7 (Yedi) adet 

damperli kamyon ile beton silolara taĢınması iĢidir. 

BoĢaltma kanal içerisine damper kaldırma Ģeklinde 

olacaktır. 

b) Yapılacağı Yer : KırĢehir ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin Süresi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten sonra Kasım 2017 

veya Aralık 2017 ayında herhangi bir günde 

baĢlatılabilir ve kampanya sonuna kadar sürer. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü ġeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRġEHĠR 

b) Tarihi ve saati : 17.10.2017 Salı Günü, Saat 09.30 

4 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

KırĢehir ġeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

7 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Ġsteklinin 

komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 

kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu‘na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 8760/1-1 
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3 KALEM YEDEK PARÇA TEMĠNĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüze ait Elektrikli MARĠON Ekskavatörlerde kullanılmak üzere 

Kuyruk kablosu ek kutuları (3 Kalem) yedek parça temini iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile 

ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/491674 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü 

  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 

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) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüze ait Elektrikli MARĠON 

Ekskavatörlerde kullanılmak üzere Kuyruk kablosu ek 

kutuları (3 Kalem) yedek parça temini iĢi 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 31/10/2017 Salı günü saat 15:00 

d) Dosya no : 242-KÇLĠ/2017-0590 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan‘da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ 

ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 

2750 41, Halk Bankası Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 

0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL (posta yoluyla 

160,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 31/10/2017 Salı günü saat 15.00‘e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler 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 takvim günü 

olmalıdır. 

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

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 8687/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ġstanbul Ġlinde faaliyet gösteren 364 nolu Laboratuvar Ġzin Belgesine sahip RT Beton Çelik 

ĠnĢ. Malz. Test Lab. San. Hiz. Tic. Ltd. ġti. Laboratuvarının, Laboratuvar Ġzin Belgesinin 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin 2 nolu alt bendi 

uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleĢmesinin feshedilmesi ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde 

bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin onikinci 

fıkrası gereği RT Beton Çelik ĠnĢ. Malz. Test Lab. San. Hiz. Tic. Ltd. ġti.‘nin ortakları olan 

Hakan AKGÜN ve Tahire AKGÜN‘ün üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve baĢka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 

(MYDK) 18.08.2017 tarih ve 538/06 no‘lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 03.10.2017 

tarih ve 23941 sayılı Makam Olur‘u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 8720/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 03.10.2017 Karar No: 7051 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ VE 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86, 06100 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 25.08.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : ĠĢletme ruhsat süresinin uzatımı  

• SAHA ĠġARETĠ : TPO/H 

• KAPSADIĞI ĠL : Siirt  

• KAPSADIĞI ĠLÇE  : Baykan 

• YÜZÖLÇÜMÜ  : 3.159 Hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : ARĠ/TPO/822 

• BAġLANGIÇ TARĠHĠ : 02.10.1967  

• VERĠLĠġ TARĠHĠ : 02.10.1967 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu yukarıda saha iĢareti, ili, ilçesi, yüzölçümü ve 

hak sıra numarası yazılı petrol iĢletme ruhsatının süresinin sona ereceği 02.10.2017 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 8‘inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 18‘inci maddesinin beĢinci fıkrası gereğince 02.10.2027 

tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuĢtur. 

Türkiye Petrolleri A.O.‘nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin Ģekli ve esas 

Ģartlarına ve iĢletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu 

tespit edildikten sonra, ARĠ/TPO/822 hak sıra numaralı petrol iĢletme ruhsatının süresinin sahanın 

üretilebilir rezerv durumu ve verilen üretim programı dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu‘nun 8‘inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 02.10.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile 

uzatılmasına karar verilmiĢtir. 8721/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Güvenilir Gıdalar Vakfı, Ġstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/09/2017 

tarihinde kesinleĢen, 15/06/2017 tarih ve E: 2016/300, K: 2017/201 sayılı kararına istinaden 

dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 8702/1-1 

————— 

Kütahya Ġli Çevre Koruma Vakfı, Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/09/2017 

tarihinde kesinleĢen 05/04/2017 tarih ve E: 2015/138, K: 2017/208 sayılı kararına istinaden 

dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8703/1-1 

—— • —— 

Sağlık Bakanlığından: 

Osmaniye Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 16/05/2017 tarihinde 

2017/145286 Ġhale Kayıt No ile yapılan "250 KALEM TIBBĠ SARF MALZEME ALIMI" ihalesi 

kapsamında; 

Ayfer BAġBUĞAN - GÜVEN Tıp (Adres: Mustafa Kemal Mah. 584/1 Sk No: 8/2 

Ġskenderun/HATAY, Ġskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Sicil No: 10208, Oda Sicili 

No: 11251, TC. Kimlik No: 22987940360) firmasına ve anılan istekli adına Teklif Mektubunu 

imzalayan Mustafa BAġBUĞAN (SavaĢ Mah. ġ. Oğuz Yener Cad. No: 11/C Ġskenderun/HATAY, 

TC Kimlik No: 22999939956)'a; 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 06/09/2017 

tarihli ve 30172 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün Kamu Kurum ve 

KuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Bakanlık Makamı'nın 27/09/2017 tarihli 

ve 1944 sayılı Oluru ile kaldırılmıĢtır. 

Duyurulur. 8741/1-1 

—— • —— 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili 

maddeleri gereğince Profesör alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Profesörlerin Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına baĢvurmaları, adayların 

http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Yonergeler/Ogretim_Uyeligine_Atanma_ve_Yukseltilme_

Yonergesi.pdf web adresinde mevcut baĢvuru koĢullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.  

ĠSTENEN BELGELER: 

Öğretim Üyesi kadrolarına baĢvuracak adayların, www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan 

müracaat formu, baĢvurdukları birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiĢ, 2 (iki) adet 

fotoğraf, öğrenim belgeleri ile yayın listesi ve yayınları, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönettiği doktora çalıĢmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan belgeleri 6 (altı) takım dosya. 

Ġlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

Not: Müracaatlar Ģahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

 

ĠLGĠLĠ BĠRĠM 

PROFESÖR 

ARANAN ÖZEL ġARTLAR DERECE ADET 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ   
Hidrometalurji, Elektriksiz 

Kaplama ve Optimizasyon 

konularında çalıĢmaları olmak. 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü   

Malzeme Ana Bilim Dalı 1 1 

 8705/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 2017 – Sayı : 30203 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8750/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8749/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8726/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8727/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8727/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8727/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8728/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8728/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8728/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8729/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8730/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8731/1-1 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 2017 – Sayı : 30203 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8732/1-1 



7 Ekim 2017 – Sayı : 30203 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8733/1-1 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 2017 – Sayı : 30203 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8734/1-1 



7 Ekim 2017 – Sayı : 30203 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8735/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 2017 – Sayı : 30203 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8736/1-1 



7 Ekim 2017 – Sayı : 30203 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8737/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 2017 – Sayı : 30203 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8722/1-1 



7 Ekim 2017 – Sayı : 30203 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8723/1-1 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 2017 – Sayı : 30203 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8724/1-1 



7 Ekim 2017 – Sayı : 30203 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8725/1-1 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 2017 – Sayı : 30203 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8738/1-1 



7 Ekim 2017 – Sayı : 30203 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8740/1-1 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 2017 – Sayı : 30203 

 

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/177256 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

TC. ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Sağlık AraĢtırma ve Uygulama 

Merkez Müdürlüğü 

Ġl/Ġlçe Yakutiye/ERZURUM 

Adresi 
TC. ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Kampüsü Kampüs» 
Tel-Faks 0 442 344 76 86 - 0 442 236 12 97 

Posta Kodu  E-Mail hastanesatinalma@atauni.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Koridor Sağ. Sist. Otomotiv ĠnĢ. Ġth. Ġhr. 

Tic. Ltd. ġti. 

Ahmet BAYRAM  

T.C. 40216029778  

(ġirket Müdürü) 

Adresi 
Huzur Mah. 1146 Sok. No: 3/A 

Çankaya/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
BaĢkent Vergi Dairesi 5770519957  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
367861  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8742/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/10841 Borç Yönetiminin İhtiyaçları ve Gelişimi Dikkate Alınarak, 2017 Yılı

İçin Net Borçlanma Limitinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER
— Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel

Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

(No: 2017/43)
— Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve

Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)
— Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum

Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/10/2017 Tarihli ve 7325, 7328, 7332,

7333, 7334, 7335, 7336, 7337, 7338 ve 7340 Sayılı Kararları

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


