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CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
İLGİ: a) 6/7/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-01-7009 sayılı yazımız.
b) 6/7/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08-3-503 sayılı yazınız.
c) 1/11/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/10700 sayılı yazımız.
ç) 2/11/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08/C-2-716 sayılı yazınız.
d) 24/1/2013 tarihli ve 69471265.300.02-797 sayılı yazımız.
e) 24/1/2013 tarihli ve B.1.0.KKB.01-08/C-1-76 sayılı yazınız.
İlgi yazılar ile atanarak Bakanlar Kurulunda görev alan; Adalet Bakanı Sadullah ERGİN,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN,
Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM görevlerinden istifa etmişler ve istifaları kabul
edilmiştir.
Bu sebeple; ekli listede yer alan şahısların karşılarında belirtilen Bakanlıklara atanmalarını, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri ile 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
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25 Aralık 2013
BAŞBAKANLIĞA

İLGİ: a) 6/7/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-01-7009 sayılı yazınız.
b) 6/7/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08-3-503 sayılı yazımız.
c) 1/11/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/10700 sayılı yazınız.
ç) 2/11/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08/C-2-716 sayılı yazımız.
d) 24/1/2013 tarihli ve 69471265.300-02-797 sayılı yazınız.
e) 24/1/2013 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08/C-1-76 sayılı yazımız.
f) 25/12/2013 tarihli ve 69471265.300-01-11024 sayılı yazınız.
g) 25/12/2013 tarihli ve 69471265.300-01-11026 sayılı yazınız.
İlgi (b), (ç) ve (e) yazılar ile atanarak Bakanlar Kurulunda görev alan Adalet Bakanı
Sadullah ERGİN, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN, Avrupa Birliği Bakanı
Egemen BAĞIŞ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN, Ekonomi Bakanı Mehmet
Zafer ÇAĞLAYAN, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER
ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM bakanlık görevlerinden istifa
etmişler ve istifaları kabul edilmiştir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR
Başbakanın teklifi üzerine bakanlık görevinden alınmıştır.
Bu sebeple, ekli listede yer alan şahıslar karşılarında belirtilen Bakanlıklara Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri ile 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi
uyarınca atanmışlardır.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ÇALIŞMA ESASLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/8/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal
Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının
(h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“h) Vadeli veya vadesiz mevduat kamu bankalarında değerlendirilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/8/2012

28385

—— • ——
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
OLAĞANDIŞI RİSKLER YÖNETİM MERKEZLERİ ÇALIŞMA
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, olağandışı riskler yönetim merkezi olarak
görevlendirilen tüzel kişilerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun
33/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,
b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
c) Risk merkezi: Olağandışı riskler yönetim merkezini,
ç) Sigorta şirketi: 5684 sayılı Kanuna göre Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt
dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını
ifade eder.
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Görevlendirme
MADDE 4 – (1) Terör, savaş, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumlar nedeniyle yurt
içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan riskler ile
nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler için Bakan bir veya birden fazla tüzel kişiyi, olağandışı riskler yönetim merkezi olarak görevlendirebilir. Görevlendirilme, resen veya talep
üzerine yapılabilir.
(2) Bakan, risk merkezi görevlendirmesi konusunda Müsteşarlığa yetki verebilir.
(3) Risk merkezi olarak görevlendirilme talebiyle Müsteşarlığa yapılacak yazılı başvuru
ekinde, görevlendirme istenilen risklere ilişkin bilgiler, talebin mahiyeti ve gerekçesi, öngörülen
çözümler, çalışma süresi, organizasyon yapısı ve çalışma planlarına yer verilir.
(4) Yapılan görevlendirmede, hangi risklere veya risk gruplarına yönelik görevlendirme
yapıldığı ve görevlendirme süresi belirtilir.
(5) Aynı risk grupları için birden fazla kişi risk merkezi olarak görevlendirilebilir.
Temel görevler
MADDE 5 – (1) Risk merkezinin temel görevleri şunlardır:
a) Merkez olarak görevlendirildiği risk grubuna ilişkin teminat sorunlarının çözümüne
yönelik çalışmalar yapmak.
b) İhtiyaca göre sigorta veya reasürans havuzu kurmak veya kurulması için gerekli eşgüdümü sağlamak.
c) Sigorta şirketleri arasında işbirliği yapılmasını sağlamak, oluşturulan havuz, organizasyon veya işbirliği mekanizmasının yürütülmesini sağlamak.
ç) Gerektiğinde, risk iyileştirme ile ilgili ihtiyaçları belirlemek ve teminat talebinde bulunanların risk iyileştirici faaliyetlerini takip etmek.
d) Risk merkezi olarak yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak Müsteşarlığa altı aylık dönemler halinde gelişme raporları sunmak.
e) Müsteşarlıkça verilecek benzer görevleri yerine getirmek.
Görevlendirme süresi
MADDE 6 – (1) Risk merkezi, görevlendirme yazısında belirlenen süre boyunca görev
yapar. Ancak varsa kalan işlerin tasfiyesi sona erene kadar eşgüdüm ve raporlama görevleri
devam eder.
(2) Bakan, performansı yetersiz bulunan risk merkezinin faaliyetini görevlendirme süresinin sonunu beklemeksizin durdurabilir.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5
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Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık
Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amirleri bu Yönetmelik ekinde tespit olunan geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin amirleridir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 sayılı cetvelinin A) Merkez Teşkilatı kısmının 2
sayılı bölümünün (a) ve (b) satırları ile B) Taşra Teşkilatı kısmının 1 sayılı bölümünün (b) ve
(c) satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/12/2012
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK, HABERLEŞME, HAVACILIK VE
UZAY TEKNOLOJİLERİ ŞÛRASI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/6/2013 tarihli ve 28667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma,
Denizcilik, Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şûrası Yönetmeliğinin 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ulaştırma, denizcilik, haberleşme, havacılık
ve uzay teknolojileri sistem ve hizmetlerinin Ülkemizin ihtiyaçlarına uygun olarak tesisi ve
geliştirilmesine katkı sağlamak üzere uluslararası katılımla düzenlenecek olan Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şûrasının oluşumu, çalışma usul ve esasları ile bunlara ilişkin diğer hususları düzenlemektir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Kurul tarafından tespit edilen Şûra gündemini ve çalışma takvimini Bakanın onayına
sunmak.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Şuranın yapılma zamanı ve logosu
MADDE 14 – (1) Şûra, Bakanın uygun gördüğü tarihler arasında en erken yedi yılda
bir yapılır.
(2) Şûranın logosu, Bakanlık logosudur.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7
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Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde öğrenci kayıtları ile eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrenci kayıtlarına, eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesine, staj, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS/ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Fakülte Dekanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
c) Dekanlık: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığını,
ç) Fakülte Kurulu: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulunu,
d) Fakülte: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesini,
e) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,
f) Ön koşul dersi: Bir derse kaydolunması için başarılmış olması koşulu aranan dersi,
g) Ön koşullu ders: Kaydolunması önceki yarıyıl veya yarıyıllarda yer alan ön koşul
dersler ile uygulamaların başarılmasına bağlı olan dersi,
ğ) Rektörlük: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünü,
h) Seçmeli ders: Öğrencinin danışmanının muvafakati ile Fakülte Kurulunca önerilen
seçmeli dersler içinden aldığı dersi,
ı) Senato: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8
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i) Üniversite ortak seçmeli dersi: Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda kişisel gelişimlerine yönelik seçmeli dersi,
j) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
k) Yönetim Kurulu: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulunu,
l) Zorunlu ders: Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken dersleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci İşleri, Eğitim Öğretim Yılı ve Akademik Takvim ile
Derslerden Muafiyet
Öğrenci işleri
MADDE 5 – (1) Öğrencilerin, kayıt, kayıt yenileme, ilişki kesme, yatay ve dikey geçiş,
eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili işlemleri konusunda Yönetim Kurulu karar verir.
(2) Fakültede okumaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının düzenlenmesi ve onaylanması, askerlik tecili, öğrenci belgelerinin verilmesi, dosyaların tutulması
ile diplomaların düzenlenmesi işlemleri Rektörlük ve/veya Dekanlık tarafından yürütülür.
Eğitim ve öğretim yılı ve akademik takvim
MADDE 6 – (1) Eğitim ve öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan
oluşur. Her yarıyıl, ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler de dahil olmak üzere
en az on dört haftadır. Bu süre Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla artırılabilir.
Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav günleri bu süreye dahil değildir.
(2) Fakültenin bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi ve eğitim ve
öğretim planı en geç mayıs ayı sonuna kadar Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senatoya sunulur.
(3) Güz ve bahar yarıyılları dışında Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla
yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.
Öğretim süresi
MADDE 7 – (1) Fakültenin öğrenim süresi on yarıyıl (beş yıl)’dır. Öğrenimini on yarıyılda tamamlayamayan öğrencilere sekiz yarıyıla (dört yıla) kadar ek süre verilir. Bu süre
içerisinde mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile staj ve
tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Mezuniyet için bütün şartları yerine getiren öğrenciler, normal süreden önce
mezun olabilirler.
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Derslerden muafiyet
MADDE 8 – (1) Fakülteye kaydını yaptıran öğrenciler daha önce kaydoldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren on beş gün içinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri
Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden
aldığı notlar muaf (M) notuna dönüştürülerek transkriptinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir.
Muaf (M) notu alınan ders tekrarlanmaz ve akademik ortalamaya dahil edilmez.
(2) Ortak zorunlu yabancı dil ve temel bilgisayar gibi müşterek dersler için eğitim-öğretimin başlamasından sonra bir ay içerisinde merkezi muafiyet sınavı açılır. Bu sınavda başarılı
olan öğrenciler ilgili dersten muaf sayılır ve bu sınavdan alınan notlar akademik ortalamaya
dahil edilir.
(3) Muafiyet talebinde bulunan öğrenciler, ilgili derslerin muafiyet sınav sonuçları belli
oluncaya kadar derslerine devam etmek zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Kimlik Kartı, Danışmanlık ve Yatay Geçişler
Kesin kayıt işlemleri
MADDE 9 – (1) Öğrenciler Fakülteye, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde
istenilen belgelerle kesin kaydını yaptırırlar. Belirlenen süre içinde kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
(2) Üniversiteye kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından yapılır. Ancak haklı ve
geçerli mazereti olanların kayıtları kendilerinin belirledikleri vekilleri veya kanuni temsilcileri
aracılığı ile yaptırılabilir. Kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya dengi meslek okulu veya Milli Eğitim Bakanlığınca denkliği kabul edilmiş
yabancı ülke liselerinden mezun olmak.
b) O öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan
sınav sonucunda merkezi yerleştirme sistemi ile Fakülteye yerleştirilmiş olmak.
c) Yabancı uyruklu öğrenciler için Senato tarafından belirlenen esaslar dahilinde yerleştirilmiş olmak.
(3) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belgelerin gerçeğe uygun olmadığı veya
sahte olduğu anlaşılırsa Fakülte ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrencilerin diploma dahil,
kendilerine verilen tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.
(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya aslı görülmek suretiyle Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında
teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.
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Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri, yarıyıl başında Senatonun
belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Öğrencilerin kayıt yenilemek için her yarıyıl ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenim katkı payını yatırmış olması gerekir. Kaydın silinmesi halinde öğrenim katkı payı iade edilmez. Öğrenim katkı payını ödemeyenlerin kayıtları
yapılmaz ve yenilenmez. Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılda
derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Haklı ve geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler Senato tarafından belirlenecek ekle-sil dönemi sonuna kadar Fakülteye başvurmak zorundadır. Başvurular, Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
(2) Kayıt yenilememe nedeniyle kaybedilen süreler, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça, kayıt yeniletme işlemini bizzat kendileri yaptırmak zorundadırlar.
Öğrenci kimlik kartı
MADDE 11 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye bir öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartı kaybedilirse, kayıp ilanı ile başvurulması durumunda yenisi düzenlenir. Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını
geri vermek veya kaybedildiğine ilişkin kayıp ilanını getirmekle yükümlüdür.
Danışmanlık
MADDE 12 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için Dekanlık tarafından, Fakülte öğretim elemanları arasından bir danışman belirlenir.
(2) Danışman; öğrenim süresi boyunca eğitim ve öğretim, sınavlar ve disiplinle ilgili
konularda öğrencilere yol gösterir ve yardımcı olur. Gerektiğinde öğrencilerin diğer sorunlarıyla
ilgilenir ve bu sorunların çözümü için ilgililerle işbirliği yapar.
(3) Dekanlık, danışmanlardan öğrencilerin başarı durumları ve faaliyetleri hakkında rapor isteyebilir.
Kayıt dondurma
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin kayıtları; haklı ve geçerli sebeplere dayanarak başvurmaları halinde, yarıyılın ilk iki haftası içinde bir defaya mahsus olmak üzere Yönetim Kurulu
kararıyla bir veya iki yarıyıl süreyle dondurulabilir.
(2) Öğrenci, kayıt dondurduğu sürede öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez.
Kayıt dondurma süresi, 2547 sayılı Kanundaki azami öğrenim süresine eklenir.
Yatay geçişler
MADDE 14 – (1) Fakülteye yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler
Dersler ve kredileri
MADDE 15 – (1) Dersler yarıyıl esasına göre yürütülür. Teorik ve uygulamalı dersler
ile bitirme tezi, bitirme ödevi, proje, staj ve bunların kredilerini gösteren eğitim ve öğretim
müfredatları Fakülte Kurulunca belirlenir. Teorik derslerin haftalık bir saati, uygulama, laboratuvar, seminer ve benzeri çalışmaların ise haftalık iki saati bir ulusal krediye eş değerdir.
(2) Alınan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS/ECTS) karşılık gelen ders
kredilerinin hesaplanmasında; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler çerçevesinde her bir düzey
için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına
dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye,
klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir AKTS/ECTS
25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senatoca belirlenir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler çerçevesinde yer alan krediler; yüksek lisans düzeyindeki bütünleşik
olan programlar için 300 AKTS/ECTS kredidir.
(3) Senatonun onayıyla kesinleşmiş eğitim ve öğretim müfredatlarında yer alan derslerin
içerikleri ve dersleri verecek öğretim elemanları, ilgili yarıyılın başlama tarihinden en geç iki
hafta önce Dekanlığa bildirilir ve Fakülte Kurulunda karara bağlanır. Fakülte Kurulu gerekli
gördüğü takdirde derslerin içeriklerinde değişiklik yapabilir.
Zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 16 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere ikiye ayrılır.
(2) Zorunlu dersler, bütün öğrencilerin almakla yükümlü oldukları derslerdir.
(3) Seçmeli dersler; seçmeli ders gruplarında yer alan, öğrencilerin seçmekle yükümlü
oldukları derslerdir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için o dersi en az 10 öğrencinin seçmesi
gerekir. Ancak, programa/bölüme kayıtlı öğrenci sayısı 10’un altında kaldığı takdirde bu sınırlama geçerli değildir. Seçmeli derslerle ilgili esaslar Fakülte Kurulunca belirlenir.
(4) Öğrenciler, danışmanlarının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile başka yükseköğretim
kurumlarından veya yurt dışındaki diğer üniversitelerden de ders alabilirler.
Ortak zorunlu dersler
MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde
belirtilen ortak zorunlu derslerden; birinci ve ikinci yarıyılda alınan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil dersleri ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen esaslara
göre düzenlenir ve yürütülür.
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(2) Ortak zorunlu dersler Senatonun belirleyeceği kurallar çerçevesinde, Üniversitenin
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yoluyla verilebilir.
Ön koşul dersleri ve ön koşullu dersler
MADDE 18 – (1) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma
şartı aranabilir. Öğrencinin, ön koşullu bir dersi alabilmesi için ön koşul olarak belirtilen derse
devam zorunluluğunu tamamlamış olması yeterlidir. Bu derslerdeki değişiklikler Fakülte Kurulu kararıyla belirlenerek eğitim ve öğretim planlarında gösterilir.
Ders alma
MADDE 19 – (1) Öğrenciler alacakları dersleri, kayıt yenileme süresi içinde katkı payı
ve öğrenim ücretini yatırdıktan sonra danışmanlarının denetiminde belirlerler.
(2) Ders alma ile ilgili şartlar şunlardır:
a) Kayıt yeniletme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.
b) Birinci sınıf öğrencileri, açılan zorunlu derslerin tümü ile eğer varsa tamamlaması
gereken kredi miktarı kadar seçmeli dersleri, diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları
dersleri veya daha önce almaları gerekli olup alamadıkları dersleri almak zorundadırlar.
c) Öğrenciler başardıkları derslere not yükseltmek amacıyla tekrar kayıt yaptırabilir.
Bu öğrencilerin aldıkları son not geçerlidir.
ç) Eğitim ve öğretim müfredatından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu
derslerin yerine konan dersleri alır. Yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulamaz,
ancak mezun olabilmesi için gerekli AKTS/ECTS kredisini tamamlamak üzere yerine başka
ders alırlar.
d) Öğrenciler, süresi içinde usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu
iptal edilir.
e) Öğrencilerin ders yükleri AKTS/ECTS kredisi cinsinden belirlenir. Bir öğrencinin
her yarıyıl alabileceği normal ders yükü kayıtlı olduğu yarıyılın eğitim-öğretim müfredatında
yer alan derslerin AKTS/ECTS kredisi cinsinden toplamıdır.
f) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı AKTS/ECTS kredi miktarı 40'ı aşamaz. Birinci sınıf
öğrencileri ile genel not ortalaması 75'in altında olan öğrenciler üst yarıyıldan ders alamazlar.
g) Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile bazı zorunlu dersler her iki yarıyılda
da açılabilir. Bulunduğu yarıyıldan farklı bir yarıyılda açılan dersler de açıldığı dönemin ders
yüküne dahildir.
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Derslere devam zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, teorik derslerin en az %70’ine ve uygulamalı derslerin
en az %80’ine devam etmek zorundadırlar. Devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl
sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam
sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.
(2) Öğrencilerin devam durumları Dekanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak
takip edilir.
(3) Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, en geç yarıyılın son
haftası içinde Dekanlıkça ilan edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar
Sınavlar
MADDE 21 – (1) Fakültede sınavlar; yazılı, sözlü, test ve uygulamalı olarak yapılabilir.
Sınavların sözlü veya uygulamalı yapılması halinde, sınavlarda uygulanacak usul ve değerlendirme kriterleri; ilgili öğretim elemanı tarafından tespit edilir, bölüm başkanının onayından
sonra Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
(2) Sınav programları Dekanlıkça hazırlanır, sınavlardan en az on beş gün önce ilan
edilir ve sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. İlgili öğretim elemanının talebi ve Yönetim
Kurulunun kararı ile birden fazla ara sınav yapılabilir.
b) Dini ve milli bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
c) Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin, mazeretlerini kanıtlayan belgelerle birlikte, mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ve yarıyıl bitmeden
Dekanlığa başvurmaları gerekir. Aynı ders için birden fazla mazeret sınavı hakkı kullanılamaz
ve aynı ders için birden fazla mazeret sınavı yapılamaz.
ç) Sağlık sorunları sebebiyle mazeret sınavlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin,
herhangi bir sağlık kurumundan aldıkları raporları Yönetim Kuruluna sunmaları gerekir. Bu
öğrencilerin mazeret ara sınavları her yarıyılın son haftasında, mazeret yarıyıl sonu sınavları
bir sonraki dönem yarıyıl sonu sınavları ile birlikte Yönetim Kurulunun belirleyeceği gün ve
saatlerde yapılır.
d) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerler. Ancak öğrenci değişim programlarıyla yurt dışındaki üniversitelere giden
öğrenciler, yurt dışında bulundukları yarıyıl için devam şartı aranmadan bütünleme sınavlarına
girebilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında
Dekanlık tarafından belirlenen gün ve saatte yapılır.
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e) Öğrenciler öğrenim sürelerini tamamladıktan sonra mezuniyetleri için tek dersi kaldığında başvurmaları halinde, Yönetim Kurulu kararıyla o dönemin bütünleme sınavından sonraki bir ay içinde tek ders sınavına alınırlar. Bu hakkı her öğrenci bir kez kullanabilir. Bu sınavda ara sınav notu aranmaz ve alınan not tam notun en az %60’ı ise öğrenci başarılı sayılır.
Sınav düzeni
MADDE 22 – (1) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen tarih, saat ve yerde sınava
girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal
edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadır.
(2) Dersi okutan öğretim elemanı ve Dekanlık tarafından görevlendirilen gözetmenler
sınavların yürütülmesinden birlikte sorumludur.
(3) Sınavlarda kopya yapan veya kopyaya teşebbüs eden öğrenci hakkında soruşturma
açılır. Soruşturma sonucu suçu sabit görülen öğrenciye sıfır notu verilir ve öğrenci hakkında,
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 23 – (1) Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren on beş gün içinde öğrenci
işlerine verilir ve Dekanlıkça ilan edilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 24 – (1) Öğrenciler; başarı notlarına itiraz edemez, ancak sınav sonuçlarına
ve ham başarı puanlarına, maddi hata bulunduğu gerekçesiyle itiraz edebilir. İtiraz, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde bir dilekçeyle Dekanlığa yapılır. İtiraz ilgili
öğretim elemanına bildirilir. İnceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, gerekçeli olarak
not düzeltmesi yapılır ve sonuç Yönetim Kurulunda karara bağlanır. İtiraz, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.
(2) İtiraz üzerine değişen notlar diğer öğrencilerin başarı notunu etkilemez.
Sınav evrakının saklanması
MADDE 25 – (1) Öğretim elemanları, sınav sonuçlarını on beş gün içerisinde öğrenci
işleri bürosuna teslim eder ve sınav evrakını da en az iki yıl süreyle saklar.
ALTINCI BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi
Genel not ortalaması
MADDE 26 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları belirlenir.
Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin AKTS/ECTS kredisi ile başarı notunun
katsayısının çarpımıdır.
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(2) Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puanları toplamının derslerin
AKTS/ECTS kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Genel not ortalaması virgülden sonra
iki haneli olarak gösterilir.
(3) Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi genel not ortalamasının hesaplanmasına dahil edilmez. Bu derslerden başarılı olmak için 100 üzerinden en az 60 puan alınması
gerekir.
Başarı notunun hesaplanması
MADDE 27 – (1) Bütün sınavlarda değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılır.
Bir dersin ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.
(2) Başarı notunun hesaplanması aşağıdaki şekildedir:
a) Ara sınav puan ortalaması; öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı
tam sayıya yükseltilir.
b) Ham başarı puanı; yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının % 60’ına, ara sınav
puan ortalamasının % 40’ının eklenmesiyle hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen
korunur. Ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. Ancak öğrenci
değişim programlarıyla yurt dışına giden öğrencilerin, yurt dışında bulundukları yarıyıl veya
yarıyıllardaki derslerin bütünleme sınavından aldıkları puan ham başarı puanı olarak değerlendirilir.
c) Başarı notu, ham başarı puanları üzerine değerlendirme ve not verme yöntemlerinin
uygulanmasıyla belirlenir. Değerlendirme ve not verme işlemleri, dersi veren öğretim elemanı
tarafından verilen puanların dağılımı göz önünde bulundurularak yapılır. Başarı notlarının ifade
ettikleri başarı dereceleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:
1)
Puan

Dereceler

85-100

Pekiyi

70-84

İyi

60-69

Orta

0-59

Başarısız

ç) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notu 100 tam puan üzerinden 50’nin altında olan
öğrenciler, ham başarı puanına bakılmadan başarısız sayılır. Ders başarı puanının en az 60 olması gerekir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Staj ve bitirme ödevi
MADDE 28 – (1) Öğrenciler yüz otuz beş iş günü staj yapmakla yükümlüdürler. Bu
stajlarla ilgili uygulamalar Fakülte tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Öğrenciler
dokuzuncu ve onuncu yarıyıllarda yürütülen bitirme ödevini hazırlamakla yükümlüdür. Bitirme
ödevi ile ilgili uygulamalar Fakülte tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
(2) Staj ve bitirme ödevine ilişkin esaslar Fakülte Kurulunca belirlenir.
Mazeretler ve izinli sayılma
MADDE 29 – (1) Kayıt yenileme, derse devam ve ara sınavlara girme şartlarından birini haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre 2547 sayılı Kanundaki azami öğrenim süresinden sayılmaz.
(2) Öğrencilere; doğal afet, anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü gibi halleri
belgelendirmeleri durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile en çok bir yıla kadar izin verilebilir.
(3) Türkiye’yi, Üniversiteyi veya Fakülteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel,
sportif faaliyetlere veya yarışmalara katılan öğrenciler; bu süreler içinde, derslerden ve sınavlardan Yönetim Kurulunca izinli sayılır.
(4) Öğrencilere; öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt
içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi ve görgü artırma gibi imkânlarının doğması halinde;
Yönetim Kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin
süresi azami öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gerekir.
(5) Şizofreni ve kalıcı yeti kaybına neden olan diğer psikolojik bozukluk nedeniyle bütün öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, öğrenimlerine devam edebileceklerine dair yeni bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam
ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.
Kayıt silme
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen durumlarda veya 2547 sayılı
Kanunda belirtilen diğer sebeplerle Yönetim Kurulu kararı ile silinir:
a) Dilekçe ile kaydının silinmesini istemek.
b) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak.
c) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin tespit edilmesi.
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Disiplin
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamazlar.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya ilgili evrak Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Öğrenci, adres değişikliklerini Fakülteye bildirmek zorundadır.
Mezuniyet tarihi
MADDE 33 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı
gündür. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler o yarıyılın katkı payını öderler.
Mezuniyet derecesi
MADDE 34 – (1) Mezuniyet derecesi; derslerin AKTS/ECTS kredi değerleri ile bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayılarla çarpımlarının toplamının, genel AKTS/ECTS
kredi toplamına bölünmesiyle belirlenir.
Diploma
MADDE 35 – (1) On yarıyıllık eğitim ve öğretim programlarını başarı ile tamamlayanlara eczacılık lisans diploması ve diploma eki verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma bir
defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma ikinci nüsha olarak hazırlanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) - İKMAL İSTASYONU - KARAYOLU
TAŞITLARI İÇİN - EMNİYET KURALLARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS 11939)
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/44)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.
MADDE 2 – (1) Bakanlığımızca 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet
Kuralları (TS 11939) (Tebliğ No: MSG-MS-2012/19) ile mecburi uygulamaya konulan standardı Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revize edilmiş olup, LPG ikmal istasyonu
lisans sahiplerinin, standard kapsamına giren hususları belirten bu Tebliğ hükümlerine uymaları
zorunludur.
(2) TS 11939 standardının hükümleri, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunduğunu belgeleyen LPG istasyonlarını kapsamaz.
MADDE 3 – (1) TS 11939 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:
Bu standard, motorlu kara taşıtlarına sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) ikmalinin
yapıldığı istasyonlar ile ilgili kuruluş ve emniyet gereklerini kapsar.
Not 1- Bu standard metninde “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)” terimi yerine bundan sonra “LPG” terimi kullanılmıştır.
MADDE 4 – (1) TS 11939 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet
sayfasından ulaşılır.
MADDE 5 – (1) 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları ile
İlgili Tebliğ (TS 11939) (MSG-MS-2012/19) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ
GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 14/6/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME
UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2013/64)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; belirli dönemlerde çiğ sütün değerlendirilmesi,
ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın oluşturulması amacıyla Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihracat yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları süt tozunun yurt içinde üretilmesi ve temin edilmesine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu
maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin onaltıncı
fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Çiğ süt: İnek, keçi, koyun veya mandanın sağılmasıyla elde edilen, 40 oC’nin üzerine
ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi işlem görmemiş kolostrum dışındaki meme
bezi salgısını,
c) Çiğ süt referans birim fiyatı: Bakanlık tarafından aylık olarak belirlenecek olan fatura/müstahsil makbuzlarında ibraz edilerek süt tozu üretiminde kullanılacak soğutulmuş çiğ
süt fiyatını,
ç) Dahilde işleme izin belgesi: 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine göre, ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata
veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen belgeyi,
d) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
e) İhracatçı birlik: İhracatçıları örgütlendirmek suretiyle ihracatı artırmak ve dış ticaretin
ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak üzere, özel bütçeye sahip ve tüzel kişiliği
haiz olarak kurulan ihracatçı birliğini,
f) İl/ilçe müdürlüğü: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerini,
g) İmalatçı: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında kendi imalatında süt tozu kullanan
ve/veya sadece süt tozu üreten sanayicileri,
ğ) İmalatçı-ihracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı,
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h) Komisyon: Bakanlıktan bir, ihracatçı birliklerinden bir, Ekonomi Bakanlığından bir,
Konseyden iki üyenin katılımı ile oluşan komisyonu,
ı) Konsey: 8/6/2013 tarihli ve 28671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Süt
Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş
olan Ulusal Süt Konseyini,
i) Kota: Desteklemeye esas olacak bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibariyle süt tozu üretilmesine izin verilen toplam süt tozu miktarını,
j) Kota dönemi: Bakanlıkça süt üretim arz akışına göre belirlenecek olan dönemleri,
k) Süt tozu: 12/4/2005 tarihli ve 25784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Süt Tozu Tebliğine uygun yağlı-yağsız süt tozunu,
l) Süt tozu üreten/ürettiren sanayici: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun, Konseye
üye olan ve halen bu faaliyetlerini yürüten işletmelere sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,
m) Üretici örgütü: Merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı
birliği, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş
üretici birliğini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin
merkez birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatifi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları
Süt tozunun yurt içinde ürettirilmesi ve temin edilmesi
MADDE 4 – (1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem
görmüş ürünün elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan yağlı-yağsız süt tozunun yurt
içinden temin edilmesi esastır.
(2) Belge kapsamında süt tozu alımı Bakanlıkça süt tozu üretim kotası tahsis edilen süt
tozu üreten sanayici, imalatçı, imalatçı-ihracatçılardan temin edilir.
(3) Önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge kapsamında süt
tozu üretim kotası olanlardan yurt içi alımın yapılmasına imkân bulunmaması halinde, ilgili
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin uygun görüşü ve Konseyce “Yurt İçinde Temin Edilememiştir” kaşesi olması kaydıyla ithalat yapılmasına izin verilebilir.
Desteklemeden yararlanacaklar
MADDE 5 – (1) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun ve Konseye üye olan süt tozu üreten/ürettiren gıda işletmesine Dahilde İşleme Rejimi kapsamında faaliyet gösteren ve standartlara uygun olarak ürettiği/ürettirdiği yağlı-yağsız süt tozunu kendi işletmesinde kullanmak veya imalatçı-ihracatçılara belgelendirerek satmak şartıyla
ton başına ödeme yapılır.
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Müracaat yeri ve zamanı
MADDE 6 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen süt tozu üreticileri müracaatlarını;
başvuru dilekçesi ve ek-1’de yer alan taahhütname ile birlikte süt tozu üreten/ürettiren işletmelerin kurulu bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine ve Konseye üçer aylık dönemler halinde yapar.
Kota miktarı belirlenmesi
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında süt tozu üreten/ürettiren sanayicilerin süt tozu
üretim kota miktarları kotaların dağıtım tarih ve kriterleri, yararlanıcıların taahhüt ettikleri asgari ve azami miktarlar ile bir önceki ay içerisinde işledikleri süt miktarları dikkate alınarak,
Konseyin teklifi üzerine Genel Müdürlükçe belirlenir.
(2) Genel Müdürlük, kotaların belirlenmesinde aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını birlikte veya ayrı ayrı tebliğ amacına uygun değerlendirebilir:
a) Dahilde işleme izin belgesine sahip firmalarla sözleşme yapan imalatçı-ihracatçı firmalar ile süt tozu üreten/ürettiren sanayicilere taahhütleri de dikkate alınarak kapasitelerine
göre kota verebilir.
b) Arz fazlalığı oluşan bölgelerde süt alımını gerçekleştirecek olanlara farklı miktarda
kota tahsis edebilir.
c) Kota tahsisi yapılacak aydan önce olmak şartıyla üretici örgütlerinin merkez birliklerince kendilerine üye olan alt birliklerin arz fazlası olarak pazarlayamadığı soğutulmuş çiğ
sütün değerlendirilmesine yönelik talepler Konseye yapılır. Bu talepler kota tahsisinde değerlendirilebilir.
Destekleme birim fiyatının belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Destekleme birim fiyatı, kota tahsisi yapılan aylar için komisyonun
raporu dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(2) Kota tahsisinin yapıldığı aydan bir önceki ay içindeki yurt dışı borsalarında oluşan
yağlı/yağsız süt tozu ortalama birim fiyatı ile soğutulmuş çiğ sütten üretilen süt tozu yurt içi
üretim maliyeti farkı birim fiyat oluşumunda dikkate alınır.
(3) Yurt içi birim fiyat belirlemesinde soğutulmuş çiğ süt için referans fiyat uygulaması
esastır. Konsey teklifi ile kota tahsisi yapılan ay için referans fiyat Genel Müdürlükçe belirlenir.
Süt tozu üretiminde kullanılan soğutulmuş çiğ sütün, kota tahsisi yapılan ay için belirlenen referans fiyatın altında satın alınması halinde ilgili firma bu ayın desteklemesinden faydalandırılmaz.
(4) Süt tozu üreten/ürettirenler maliyetlerin belirlenmesine esas olacak yağlı/yağsız süt
tozu üretim maliyetlerini aylık olarak Konseye bildirirler.
(5) Komisyon, her ayın son beş iş günü içinde Konseyin belirlediği gün toplanır.
Süt tozu üretimi için sütün tedarik edilmesi
MADDE 9 – (1) Süt tozu üretimi için gerekli olan soğutulmuş çiğ sütün, üretici örgütlerinden tedarik edilmesi esastır. Doğrudan çiftlik bazında sütün tedarik edilmesi halinde üreticinin örgütlü olması ve bu durumun örgütü tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olan süt işleme tesisine sahip
farklı firmalardan yapılan süt alımlarında da aynı madde hükmü geçerlidir.
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Yurt içi dahilde işleme izin belgeli işletmelerde süt tozu kullanımı, satışı ve ihracat
işlemleri
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında aldıkları yağlı/yağsız süt tozu üretim kotasını
kendi ihracatları karşılığında dahilde işleme izin belgesi ithalat süresi içerisinde kendi işletmelerinde kullananlar, ihracatı gerçekleştirdikleri dahilde işleme izin belgelerinin ilgili ihracatçı
birlikleri genel sekreterliğince onaylı son halinin suretini, her ayın ilk beş iş gününde Konseye
gönderir ve Konsey bu belgeleri bir liste halinde aylık olarak ihracatçı birliklerine ve Genel
Müdürlüğe bildirir. Ayrıca, Konsey bu belgeleri beş yıl boyunca saklar.
(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak olan süt tozu satışları süt tozu kotası almış olanlarca
yapılır. Süt tozu satışı dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracat öncesi veya ihracat sonrasında aşağıda belirtilen kurallara göre yapılabilir:
a) İhracat öncesi satışlarda; dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlar
ilgili Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümlerine istinaden yapılır. Satış faturası üzerine
dahilde işleme izin belgesinin satır kodu kaydedilir. Söz konusu fatura bilgileri satıcı tarafından
dahilde işleme izin belgesinin “İthal Edilen veya Yurt Dışı Satışı Yapılan İlgili Bilgiler” kısmına
kaşe-imza edilmek suretiyle kaydedilir. Bu kapsamdaki satışlarda ihracatçı birlikleri genel
sekreterliklerince düzenlenecek hak ediş belgesi talep edilmez.
b) İhracat sonrası satışlarda; imalatçı-ihracatçılar bünyesinde süt tozu kullanılarak üretilip ihraç edilen eşyalara ilişkin Dahilde İşleme Rejimi otomasyon sisteminde işlem görmüş
beyannameler ve hazırlayacakları sarfiyat tablosu ile bağlı bulundukları ihracatçı birlikleri
genel sekreterliklerine müracaat ederler ve ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri tarafından
hak ediş bilgi formu hazırlanır, Genel Müdürlüğe ve Konseye gönderilir.
c) Hazırlanan hak ediş bilgi formu; ihracat listesi, sarfiyat tablosu ve süt tozu
üreten/ürettiren firmalar arasında yapılan sözleşmelerde yer alan bilgilerle, Konsey tarafından
tahsisat belgesi düzenlenir, firmalara gönderilir.
ç) Birden fazla imalatçıdan süt tozu alınması durumunda hazırlanan sözleşmelerle Konseye müracaat edilerek satın alma yapılan firma sayısı kadar tahsisat belgesi düzenlenir.
d) Gönderilen hak ediş bilgi formuna istinaden hazırlanan tahsisat belgelerine ilişkin
bilgiler Konsey tarafından Genel Müdürlüğe ve ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine yazılı
olarak bildirilir.
e) Konsey tarafından düzenlenecek tahsisat belgelerinde süt tozu yağlı-yağsız olarak
ayrılmaz. Ancak, bu durum satışa ilişkin faturalarda belirtilir.
İl/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) Süt tozu desteklemesinden yararlanmak isteyen firmalardan istenecek
belgeler ve desteklemeden yararlanmaya ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Başvuru dilekçesi.
b) Bakanlıktan alınan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe
uygun belge.
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c) Konseye üyelik ve yetki belgesi.
ç) Dahilde işleme izin belgesi.
d) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge
(e-bildirgesi).
e) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
uyarınca Türkiye genelinde prim ve idari para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı veya e-bildirgesi.
f) Yetkili kişilerin imza sirküleri ve firmalar arasındaki sözleşmeler.
g) Üretilen süt tozu satışı gerçekleşmeden destekleme ödemesine müracaat edilemez.
Müracaatlar süt tozu üreten/ürettiren işletmelerin kurulu bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır.
ğ) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun, üçer nüsha olarak ve aylık
olarak düzenlenen müstahsil makbuzları/faturaların aslı ve/veya nüshalarının vergi dairesi müdürlüğü veya vergi dairesi müdürlüğü olmayan yerlerde ilçe mal müdürlüğü onaylı fatura dip
koçanı fotokopisi belgelerinden biri kabul edilir. Destekleme kapsamında süt tozu üretimi için
gerekli olan çiğ sütün işletmeye alınması ile ilgili düzenlenen ve ibraz edilme zorunluluğu olan
müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda miktarlar litre olarak düzenlenir, il/ilçe müdürlüklerince
beş yıl boyunca ayrı bir dosyada tutulur.
h) Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki imalatçı-ihracatçılar tarafından ton olarak düzenlenmiş satış faturalarının bir nüshası il/ilçe müdürlüklerine ibraz edilir. Onaylanan suret
il/ilçe müdürlüğü tarafından ilgili dosyaya eklenir.
ı) İmalatçı ve dahilde işleme izin belgesi sahibi imalatçı-ihracatçı vasfında olup ürettiği
süt tozu ihracatçı firmalara tahsisat belgesi karşılığında satış yapan firmalardan dahilde işleme
izin belgesi gereğince süt tozu kullanarak işlenmiş ürünün ihraç edildiğini gösteren elektronik
ortamda veya yazılı şekilde gümrük çıkış beyannamelerinin veya dahilde işleme izin belgesi
kapama hususlarını teyit eden belgeleri istenmez. Ancak dahilde işleme izin belgesi sahibi imalatçı-ihracatçı firmanın ürettiği süt tozu kendi dahilde işleme izin belgesi kapsamında mamul
madde içerisinde ihraç ediyorsa bu belgeler istenir. Onaylanan suret il/ilçe müdürlüğü tarafından ilgili dosyaya eklenir.
i) İbraz edilen gümrük çıkış beyannamelerinin, noter onaylı örneği, ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti veya il/ilçe müdürlüğünce aslının görülmesi suretiyle onaylanmış
bir sureti kabul edilir.
j) İhracat öncesi satışlarda fatura bilgileri satıcı tarafından dahilde işleme izin belgesinin
“İthal Edilen veya Yurt Dışı Satışı Yapılan İlgili Bilgiler” kısmına kaşe-imza edilir.
k) İhracat sonrası satışlarda; süt tozu üreten/ürettiren sanayiciden süt tozu satın alan
dahilde işleme izin belgesi sahibi firmaya ait Konseyden alınmış tahsisat belgesi istenir.
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İcmallerinin hazırlanması ve destekleme ödemesi
MADDE 12 – (1) Destekleme icmallerinin hazırlanması ve ödemesine ilişkin hususlar
aşağıda belirtilmiştir:
a) Destekleme ödemesine esas olacak belgelerin tamamının incelenmesi il/ilçe müdürlüklerince en geç müracaat tarihinden itibaren on iş günü içinde tamamlanır.
b) Desteklemeye esas olacak satış faturası ve/veya gümrük çıkış beyannamesinde gösterilen süt tozu miktarı ile belgelendirilen çiğ süt miktarı, süt tozu üretimi için gerekli olan eş
değer miktarı ile uyumlu olur. 1 kg süt tozu için en az 10 litre çiğ süt esas alınır.
c) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge ithalat süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Belge süresi Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine göre aynı ayın
son gününe kadar geçerlidir. Ancak, belge ithalat süresi dolmuş olup süre uzatması alan dahilde
işleme izin belgesi kapsamında alım yapılabilmesi için dahilde işleme izin belgesinin revize
edilmiş son halinin ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince onaylı sureti firma tarafından Konseye ve il/ilçe müdürlüklerine ibraz edilir. Geçmiş yıllara ait süt tozu ithalat hakkı bulunan firmalar da, dahilde işleme izin belgesi süresi bitmemesi şartıyla destekleme kapsamına alınır.
ç) Fatura tarihi; imalatçı, imalatçı-ihracatçılara ait dahilde işleme izin belgesindeki
belge ithalat süresi bitiş tarihinin rastladığı ayın son günü olur. 2013 yılına ait destekleme ödemelerinin 2014 yılı içinde yapılabileceği dikkate alınarak 2013 yılı içerisinde uygulanan destekleme dönemlerindeki fatura tarihi, dahilde işleme izin belgesindeki ithalat bitiş tarihindeki
ayın son gününe kadar olan satışlarda desteklemelerden yararlandırılır.
d) Ödemeye uygun bulunan müracaatlar için ödeme icmali düzenlenerek onaylanır ve
beş iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir.
e) Desteklemede öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartı ile gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilerek ödeme yapılmak üzere gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çeşitli yetki ve sorumluluklar
MADDE 13 – (1) Süt tozu üreten/ürettirenlerce düzenlenen taahhütleri dikkate alarak
bütçeyi aşmamak şartıyla üretim planlaması yapmaya, bu Tebliğde yer almayan hususlarla
ilgili talimatlar yayımlamaya, 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara
bağlı kalmak koşulu ile Genel Müdürlük yetkilidir.
(2) Üretici örgütlerince, arz fazlalığı nedeniyle pazarlanamayan çiğ sütün, süt tozu üreten/ürettirenlerce pazarlanmasını ve üretim için ihtiyaç duyduğu çiğ sütün temin edilmesini
sağlayacak düzenlemeler konusunda Konsey yetkilidir.
(3) Tebliğden yararlanmak isteyen imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmalar stok bilgilerini
aylar bazında Konseye bildirmek zorundadır. Konsey ulusal bazda süt tozu üretim stoklarını
Genel Müdürlüğe, Ekonomi Bakanlığı ile ihracatçı birliklerine bildirir ve aylar bazındaki destekleme birim fiyatı ile stok durumunu internet sayfasında yayımlar.
(4) Bakanlık tarafından kendisine verilmiş aylık süt tozu kotasını herhangi bir sebeple
üretmeyen imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların kotalarını, bir sonraki ay içerisinde yetkili diğer firmalara talepleri doğrultusunda verme hususunda Genel Müdürlük yetkilidir.
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(5) Bakanlık tarafından belirlenen kota miktarında geçerli aya ait bir artırım olduğunda,
artırılan miktar bir sonraki aya Genel Müdürlüğün yazılı bildirimi ile aktarılabilir ve aktarılan
aya ait destekleme tutarı ile çiğ süt referans fiyatı üzerinden değerlendirilir.
(6) Yurt içerisinde imalatçı-ihracatçılara satılacak olan süt tozu paketleri üzerinde “Bu
Ürün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın destekleme uygulaması kapsamındadır.” yazısı
bulunur.
Desteklemeden yararlanamayacaklar
MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilenler bu desteklemeden yararlandırılmazlar:
a) Bu Tebliğde belirlenen hükümlere uymayanlar.
b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler.
c) Kamu kurum ve kuruluşları.
Finansman ve ödemeler
MADDE 15 – (1) Destekleme ödemeleri Bakanlığın cari yıl bütçesinde hayvancılık
desteklemeleri için ayrılan kaynaktan sağlanır.
(2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Tebliğin uygulanması ile
ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye destekleme tutarının % 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenir.
Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 16 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde
müştereken sorumlu tutulurlar.
(2) İlgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye
neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek
dışı belge düzenleyenler hakkında genel hükümler uygulanır.
(3) Bu Tebliğ ile yapılan destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle
hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 3/7/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün
Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/52) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:
1416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK UYARINCA
YURT DIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM YAPAN
ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÖDEMELER
HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üniversitelerin öğretim elemanı ile kamu kurum
ve kuruluşlarının yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca,
yurt dışına resmî burslu statüde öğrenime gönderilen öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek
ve diğer zorunlu giderlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve 29/1/1993 tarihli ve 93/4074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yurt dışında resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmeye
hak kazanan öğrencileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe
Hakkında Kanun ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Ataşelik: Eğitim ataşeliğini,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Dil öğrenimi: Yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenim görecekleri ülkenin
dilini öğrenebilmeleri için esas öğrenim öncesi yapacakları öğrenimi,
ç) Esas öğrenim: Yurt dışında dil öğreniminden sonra başlayan ve daha önce tamamlanan öğrenim düzeyinin üstünde bir öğrenim ile o ülkenin eğitim sisteminin gereği olarak yapılan hazırlık ve tamamlama öğrenimini,
d) Kısmî burslu öğrenci: Resmî-burslu statüde öğrenim yapmakta iken öğrenim gördüğü
yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla karşılıksız burs veya asistanlık ücreti
alan ancak aldıkları burs veya ücret; barınma, beslenme, sağlık gibi yaşam giderleri ile okul
ücreti, seminer, konferans, toplantı, teziyle ilgili alan çalışması, kitap, defter, kırtasiye gibi öğrenim giderini tam olarak karşılamaması nedeniyle devlet tarafından kısmî olarak burs verilen
öğrenciyi,
e) Kurum: Yurt dışına resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyesinde öğrenci gönderen kamu kurum ve kuruluşunu,
f) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,
g) Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğretimini,
ğ) Müşavirlik: Eğitim müşavirliğini,
h) Resmî burslu öğrenci: Millî Eğitim Bakanlığınca zorunlu hizmet karşılığında yurt
dışına lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya ilgili
Kurumlarca karşılanan öğrenciyi,
ifade eder.
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Yolluklar
MADDE 5 – (1) Bakanlık ve Kurumlar hesabına resmî burslu statüde yurt dışına öğrenime gönderilen öğrencilerin yurt dışına ilk gidiş, bir öğrenim seviyesini (dil, yüksek
lisans/doktora) bitirip diğer bir öğrenim seviyesine geçişte geliş-gidiş ve öğrenim sonrası Türkiye’ye dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti ücretleri öğrencilerin bağlı bulundukları Bakanlık/Kurumca karşılanır. Uçak bileti bedelinin ödenmesinde bilet veya Uluslararası Hava Taşıyıcıları
Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletinin ödeme belgesine eklenmesi gerekir.
(2) Müşavirliğin/ataşeliğin izniyle öğrenim yeri (ülke veya şehir) değiştirilen resmî
burslu öğrencilerin ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren bileti vs.) verdiği ücret, müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden, Kurum öğrencilerininki ise Kurumlarınca karşılanır.
(3) Yurt dışındaki lisans öğrenimini tamamlayıp yüksek lisans öğrenimi için veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayıp doktora öğrenimi için başka bir şehirdeki üniversiteye giden
öğrencilerin ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren bileti vs.) verdiği ücret, müşavirlik/ataşelik
adına açılan avans/krediden ödenir. Kurum öğrencilerinin bu tür harcamaları ise ilgili Kurumca
karşılanır.
(4) Hangi nedenlerle olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilen veya öğrenimlerini tamamlamadan yurda kesin dönüş yapacak resmî burslu öğrencilere Türkiye’ye dönebilmeleri için
istemeleri halinde müşavirlik/ataşelik onayı ile uçak bileti temin edilir ve ücreti, müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; Kurum öğrencilerininki ise bağlı olduğu Kurumca ödenir.
Müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme olanağı bulunmadığı takdirde öğrencinin bağlı olduğu
Bakanlık/Kurumca ödeme yapılır. Bu miktar öğrencinin borcuna eklenir.
(5) Esas öğrenim için başka şehir/ülkedeki üniversitelerden kayıt konusunda bizzat görüşmek üzere davet aldığını danışman/okul yazısıyla belgelendiren öğrencilere de en fazla iki
üniversiteye gidiş-dönüş için yol masrafı (uçak, otobüs, tren vs.) müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; Kurum öğrencilerininki ise bağlı olduğu Kurumca karşılanır. Ancak öğrencinin esas öğrenim öncesi davet aldığı üniversiteyle görüşmesinden sonra Türkiye’ye dönecek olması durumunda, bu davetin danışman/okul yazısıyla Bakanlığa belgelendirmesi halinde ülke içi iç hat ve Türkiye’ye gelişi bağlantılı uçuş olarak Bakanlık öğrencilerininki Bakanlıkça, Kurum öğrencilerininki ise Kurumca verilebilir.
Yurt içi aylığı ve ek ödenek
MADDE 6 – (1) Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı; lisans
öğrencileri için 360 TL lisansüstü öğrencileri için 720 TL’dir.
(2) Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; 31 çeken aylar için aylık
burs miktarı 31’e bölünerek, 30 çeken aylar için 30’a bölünerek ve şubat ayları içinse yine 30’a
bölünerek hesaplanır.
(3) Yurt dışında burslu statüde lisans öğrenimi yapmaya hak kazanmış öğrencilerden,
yurt dışına gönderilinceye kadar kazanmış oldukları üniversitelere (hazırlık sınıfları dahil) devam edenlere, bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla, lisans seviyesinde yurt içi bursu ödenir.
(4) Resmî burslu lisans öğrencilerinin yurt içi aylık bursları, taahhüt ve kefalet senedi
düzenlemiş olmaları kaydıyla, dil öğrenimine veya kazandıkları programdaki esas öğrenime
başladıkları tarihe kadar ödenir.
(5) Bakanlık kararı ile geçici bir süre için Türkiye’de tedavi edilmek, tez çalışmalarında
bulunmak üzere yurda gelmeleri uygun görülen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu,
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bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden; Türkiye’de bir defada
veya fasılalı olarak bir yılda toplam iki aydan fazla kalmaları halinde ikinci ayın bitiminden
itibaren yurt içi aylık burs miktarı üzerinden ödeme yapılır.
(6) Öğrenimlerini veya stajlarını bitirip yasal süre olan iki ay içerisinde yurda dönerek
zorunlu hizmet karşılığı bir göreve atanmalarını isteyen resmî burslu öğrencilere, 1416 sayılı
Kanun uyarınca, Bakanlığa hitaben verdikleri dilekçelerinin tarihi ile göreve atamalarının onay
tarihine kadar olan süre içerisinde üç ayı (90 gün) geçmemek üzere, lisansüstü öğrencilerine
ödenen yurt içi bursu ödenir. Milli eğitim müdürlüklerinde göreve başlayanların göreve başlama
tarihi yurt içi aylığı için esas alınır. Verilen yurt içi bursu ödül niteliğinde olup mecburi hizmete
sayılmaz. Ancak görev talep ettikten sonra tazminata geçmesi halinde borcuna sayılır.
(7) Haklarında tazminat kovuşturmasına geçilmiş olanlara görev isteseler de yurt içi
bursu ödenmez.
Yurt dışı aylığı ve ek ödenek
MADDE 7 – (1) Yurt dışına yeni gönderilen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu
peşin olarak ödenir. Bu iki aylık burs, öğrencilerin öğrenime başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren iki aylık bursunu karşılamak üzere verilir. Ayrıca, öğrenime başladıkları tarih
ile ilk aybaşı arasındaki süre için de kısıtlı burs ödenir. Kısıtlı burs ve ek ödenek, öğrencinin
başlama yazısı Bakanlığa ulaştığında verilir. Ancak yurt dışına ilk defa çıkan öğrencilerden
eğitim gördüğü Kurumca zorunlu oryantasyon programına tabi tutulanların burs başlama tarihi
oryantasyon eğitimine başladığı tarih olarak esas alınır.
(2) Bir üst öğrenim veya ülke değişikliği yapacak öğrencilere istemesi halinde gidecekleri ülke için ilk iki aylık avans işlemi yapılabilir.
(3) Yurt dışında lisans öğrenimi yapan resmî burslu öğrencilere Ek-1 (I) numaralı cetvel,
lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik) öğrenimi yapan öğrencilere Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden aylık burs ödemesi yapılır.
(4) Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; 31 çeken aylar için aylık
burs miktarı 31’e bölünerek, 30 çeken aylar için 30’a bölünerek ve şubat ayı için ise yine 30’a
bölünerek hesaplanır.
(5) Bakanlık adına resmi burslu statüde öğrenim gören öğrencilerin aylık bursları
avans/kredi açılmadan eğitim müşavirlik/ataşelik resmi hesaplarına; eğitim müşavirlik/ataşelik
bulunmayan yerlerde öğrencilerin şahsi hesaplarına aktarılacak şekilde Bakanlıkça işlem yapılır.
(6) Lisans öğrenimini tamamlayan resmî burslu öğrencilere lisansüstü öğrenime başladıkları tarihten itibaren Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden ödeme yapılır.
(7) Bir yıl ve daha uzun süreli öğrenim gören resmî burslu öğrencilere kitap, defter,
kırtasiye ve benzeri giderlerini karşılamak üzere her yıl bir aylık burs tutarı kadar ek ödenek
Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksit halinde ödenir. (Mart ek ödeneğinden yararlanabilmek
için yılın ilk altı ayı içinde, Eylül ek ödeneğinden yararlanabilmek için ise yılın ikinci altı ayı
içinde yurt dışında eğitime başlanması gerekmektedir.)
(8) Resmî burslu öğrencilere aylık burs olarak transfer edilecek miktarlar Ek-1 (I) ve
(II) numaralı cetvellerdeki yabancı para cinsinden gösterilmiştir. Buna göre;
a) Yurt dışına yeni gönderilecek öğrencilerin aylık bursları o günkü döviz satış kuru
üzerinden; halen yurt dışında öğrenim yapmakta olan resmî burslu öğrencilerin aylık bursları
ve diğer ödemeleri ise bir önceki ayın ilk iş günündeki döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.
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b) Resmî burslu öğrencilerden Türkiye’de peşin ödenen ilk iki aylık bursunu dövize
çevirenlere, tahakkuk tarihindeki döviz satış kuru ile cari efektif satış kuru arasındaki fark da
ilgili Kurumca ödenir.
(9) Yurt dışında öğrenim yapmakta iken resmî burslu statüde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yurt dışı aylık bursları, öğrenim görecekleri esas öğrenim seviyesi için taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla, belge teslim tarihi itibariyle ödenir.
(10) Yurt dışında öğrenim görmekte iken, zorunlu hallerde Bakanlık kararı ile geçici
süre için yurda çağrılan resmî burslu öğrencilerden, tekrar yurt dışına çıkıp öğrenimlerine devam etmelerine karar verilenlere ilk iki aylık bursları peşin olarak verilebilir.
(11) Yurt dışına yüksek lisans, doktora öğrenimi yapmak için gönderilen öğrencilerden
yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların aylık bursları yüksek lisans öğrenim süresinin ay
içerisinde sona ermesi halinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; doktora öğrenimine
başladıkları tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir.
(12) Yalnız yüksek lisans öğrenimi yapmak üzere gönderilenlerden başarılı olup doktora
yapmasına izin verilenlerin aylık bursları ise yüksek lisans öğrenim süresinin ay içerisinde
sona ermesi halinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; doktoraya başladıkları tarihten
itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir ve kendilerinden bununla ilgili ek taahhüt ve kefalet senedi
alınır. Ancak, onbirinci fıkra ile bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerde aynı ay içerisinde hem
yüksek lisans hem de doktora için ayrı ayrı burs ödenmez.
(13) Resmî burslu öğrencilere döviz kuru, döviz cinsi değişikliği ile maaş artış farkından
dolayı eksik ödeme yapılmış ise aradaki fark ilgili Kurumlarca ödenir. Fazla ödeme yapılmışsa
ilgili Kurum tarafından kesilir.
(14) Resmî burslu öğrencilere bedelli askerlik hizmetlerini yaptıkları süre zarfında burs
ödenmez.
(15) Müşavirlikten/ataşelikten izin almadan yurda dönen resmî burslu öğrencilerin bursları kesilir.
(16) Kurumlar adına yurt dışında yüksek lisans öğrenimi gören ve eğitimlerini tamamlayan öğrencilere alanlarında eğitim gördükleri konularla ilgili olmak ve süresi üç ayı aşmamak
üzere bulundukları ülkelerdeki kurum veya kuruluşlarda teknik bilgi ve görgülerini artırmak
üzere staj yapmalarına eğitim müşavirlik/ataşelik teklifi üzerine Kurumca izin verilebilir ve
bu süre için öğrenciye bulunduğu ülkeye göre yurt dışı bursu verilebilir.
Yurt içinde dil öğrenimi
MADDE 8 – (1) 1416 sayılı Kanun uyarınca resmî burslu öğrenim hakkı kazananlardan
yabancı dil öğrenimlerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, dil kursu ve
diğer öğrenim giderleri, Bakanlık Bütçesinin “Yurt Dışı Burslar” tertibinden ödenir. Kurum
öğrencilerininki ise, ilgili Kurumlar tarafından karşılanır.
(2) Dil kursuna başından sonuna kadar devam edenler için kurs bedelinin tamamı borcuna sayılır; ayrıca dil kursuna başladıktan sonra kursu tamamlamadan bırakan veya herhangi
bir mazeretle kursa geç başlayan öğrenciler için de kurs bedelinin tamamı borcuna sayılır.
(3) Dil öğrenimlerini yurt içinde yapacak olan resmî burslu öğrencilerin bursları, 6 ncı
maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen miktarlar üzerinden ödenir ve ilk iki aylık bursları
peşin olarak verilir. Yurt içi aylığı, dil kursuna başlanılan tarihten itibaren dil kursunun bitimini
takip eden aybaşına kadar kesintisiz olarak ödenir.
Türkiye’de yapılan tez çalışması
MADDE 9 – (1) Yurt dışında öğrenim yapan resmî burslu öğrencilerden, tez konusu
Türkiye ile ilgili olan ve gerekli dokümanların mutlaka Türkiye’den şahsen temini için yurda
gelmeleri zorunlu olup yapacağı çalışma ile ilgili detay programını çalışma tarihinden iki ay
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önceden eğitim müşavirliğine/ataşeliğine sunan ve Bakanlıkça izin verilenlere, her öğrenim
seviyesinde (lisans, yüksek lisans ve doktora için) en fazla iki defa olmak üzere, yurda gelişdönüş uçak bileti bedeli ilgili Kurumca karşılanır. Türkiye’de iki aydan fazla kalmaları halinde
yurt içi burs tutarı esas alınarak ödeme yapılır. Ayrıca yurtta tezle ilgili çalışma yapan bu öğrencilere çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre Türkiye’deki belgelendirilmiş ulaştırma giderlerinin (tren ve otobüs bileti ücreti) tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme giderlerinin en çok üç aylık yurt içi bursu kadar olan kısmı, bağlı bulunduğu
Kurumca ödenir.
Sağlık giderleri
MADDE 10 – (1) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışında sağlık sigortası yaptırması
zorunlu olup, sigorta ücretleri ile sağlık sigortasının veya mahallî ödeme imkânlarının kapsamı
dışında kalan sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları Kurumca ödenir. Yaptırılacak sigortanın standart nitelikte olması esas olup zorunlu sağlık sigorta bedeli her mali yıl için yurt
dışı bursunun bir aylık tutarının 1,5 katını aşamaz.
(2) Bakanlıklar ve Kurumlar adına öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin
kaza/hastalık sebebiyle yurt dışında veya yurt içinde tedavi edilmeleri halinde; bu maddedeki
sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, yurt dışında yaptırılmış olan ve sağlık sigortası kapsamı
dışında kalan muayene ve tedavi masrafları ile yurt içindeki muayene ve tedavi masrafları,
ölümleri halinde cenazelerinin Türkiye’de defnedileceği yere kadarki nakil masrafları ile gerekli
görüldüğü hallerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişinin yol giderleri bağlı bulundukları Kurumca ödenir. Ancak, yurt içinde meydana gelen trafik kazaları sebebi ile oluşacak tedavi
giderleri için herhangi bir ödeme yapılmaz.
(3) Resmî burslu öğrencilerden geçirmekte oldukları rahatsızlıkları nedeniyle derhal
yurda dönmeleri gerekli görülenlerin dönüş uçak bileti ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin
gidiş-dönüş uçak bileti ücreti ilgili Kurumca ödenir.
(4) Yurt dışında öğrenim yaparken rahatsızlanan ve rahatsızlığı nedeniyle öğrenim kurumuna devam edemeyen resmî burslu öğrencilerin, tedavilerinin iki aydan fazla süreceğinin
tespit edilmesi ve hastane giderlerinin sigortasınca ödenmemesi halinde, hastane/üniversite,
sağlık merkezi yetkililerinin onayı alınarak tedavileri yurtta yaptırılır. Tedavi için yurda gelmeleri eğitim müşavirlik/ataşelikçe uygun görülen öğrencilerin, yurt dışında öğrenim yapmakla
ilgili hakları saklı tutulmak kaydıyla, en fazla altı aya kadar olan yurt içi tedavi giderleri, ayrıca
Türkiye’deki ikamet ve tedavi yerlerine kadar geliş ve tedavi sonucunda öğrenim yerine dönüş
yol giderleri ile zaruri hallerde hasta öğrenciye refakat edecek olanın yol giderleri bağlı bulunduğu Kurumca ödenir.
(5) Bu madde kapsamı çerçevesinde tedavi için yurda gelen resmî burslu öğrencilerin
ilk iki aylık bursu, bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden, iki
aydan fazla kalmaları halinde üçüncü ayın başından itibaren yurt içi burs miktarı üzerinden
ödenebilir.
(6) Resmî burslu öğrencilerin, sağlık sigortası dışında kalan sağlık giderlerinin Kurumlarınca ödenebilmesi; tedavinin, o ülkedeki memurların mahalli usulüne uygun olarak yaptırıldığının misyon şeflikleri tarafından onaylanmasına bağlıdır.
(7) Türkiye’de geçici süre bulunmasına izin verilen öğrencilerin (alan, tedavi, tez, izin
vs.) sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları Kurumca karşılanır.
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(8) Resmî burslu öğrenciler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamış sağlık
hizmeti sunucuları ile sınırlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Yurt içinde, ayakta
veya yatarak tedavi görenler için ödenecek tedavi bedeli, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan kapsam ve birim fiyatlar esas alınarak
öğrencinin bağlı olduğu Bakanlık/Kurum tarafından ilgili sağlık hizmeti sunucusuna ödenir.
Ancak, sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının 5510 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak
talep edebileceği ilave ücretler öğrenci tarafından karşılanır. Bakanlık/Kurum, öğrencinin tedavisini gerçekleştirmesi için öğrenci belgesi verir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının
sunmuş oldukları hizmete ilişkin masrafların tamamının öğrenci tarafından hastaneye ödenmesi
halinde ise, 5510 sayılı Kanuna göre belirlenecek kapsam ve birim fiyatlara uygun olarak hesaplanacak tutar öğrencinin kendisine ödenir.
(9) Resmî burslu öğrencilerin, yurtdışında sağlık sigortası tarafından veya mahalli ödeme yerlerince bedeli karşılanmayan ilaç masrafları; bu ilaçların, usulüne uygun olarak yapılmış
bir sevk işlemi sonrasında reçete edilmiş olması halinde ödenir. Yurt içinde Sosyal Güvenlik
Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından reçete edilen ilaçların bedeli; katılım
payı alınmaksızın, 5510 sayılı Kanuna göre belirlenmiş usul ve esaslar ile birim fiyatlara uygun
olarak ödenir.
(10) Yurt dışı diş tedavilerinde muayene, diş eti tedavisi ve bakımı, diş çekimi, dolgu,
röntgen, tomografik diş röntgeni, kaplama, kanal tedavisi, protez tamirleri (kıymetli madenler
ve porselen ödenmez) ve çene defektlerine yapılan müdahalelerle diğer cerrahî müdahale ücretleri ödenir. Yurtdışında yaptırılan diş tedavileri için ödenecek tutar, öğrenim süresince bir
aylık yurt dışı burs miktarını geçemez. Bu madde hükümlerine göre yurt içinde yaptırılan diş
tedavilerine ait giderler ise; katılım payı alınmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre belirlenen usul
ve esaslar ile birim fiyatlar çerçevesinde ödenir.
(11) Çerçeve ve cam ücretlerinin toplamı olarak gözlük için ödenen miktar, yurt içinde
bir aylık yurt içi bursunun % 20 sini, yurt dışında ise bir aylık yurt dışı burs tutarının % 10 unu
geçemez. Yurt içi faturaları kurumlarınca; yurt dışı faturaları Müşavirlikçe/Ataşelikçe ödenir.
Mecburi hizmet süresi
MADDE 11 – (1) Yurt içi öğrenimde mecburi hizmet süresi; yurt içi aylık bursu verilen
ayların bire bir hesaplanmasıyla yapılır.
(2) Yurt dışı öğrenimde mecburi hizmet süresi; yurt dışı aylık burs verilen ayların iki
katı olarak hesaplanır.
(3) Resmî burslu öğrencilerin okulundan burs almaları halinde, resmî burslu öğrencilere
aylık burs olarak transfer edilecek miktarlar Ek-1 (I) ve (II) numaralı cetvellerdeki yabancı
para cinsinden az olması durumunda aradaki fark öğrencinin isteğine bağlı olarak Bakanlıkça
tamamlanır. Bu durumda da öğrenci bursunu tam almış sayılarak o ay için iki ay mecburi hizmet
hesaplanır.
(4) Yurt dışında resmî burssuz bulunulan süreler için mecburi hizmet hesaplanmaz.
Diğer ödemeler
MADDE 12 – (1) Öğrencilerin girecekleri yabancı dil seviye tespit sınavları (Test of
English as a Foreign Language, International English Language Testing System vb.) ile yetenek
ve mesleki yeterlik sınavlarından (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission
Test, Scholastic Aptitude Test vb.) en fazla dört adedinin bedeli ile dört üniversiteye kadar başvuru ücreti ödenir. Sınav ücretlerinin ödenebilmesi için ödeme belgesinin (çek, kendi adına
kredi kartı veya anne, baba, eşin hesabından adına ek kart banka ekstresi aslı ya da internet
çıktısının banka onaylısı, alındı belgesi gibi) dilekçeye eklenmesi gerekir.
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(2) Öğrencilerin kabul almak üzere üniversitelere başvururken üniversitelere gönderdikleri evrakların (diploma, transkript, garanti belgesi vs.) gönderilmesiyle ilgili olarak 4 adet
gönderim ücreti öğrencilerin bağlı oldukları kurumca karşılanır.
(3) Yurt dışına öğrenime gönderilen resmî burslu öğrencilerin, gidecekleri ülkeden vize
alabilmeleri için o ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine ödemeleri zorunlu olan vize harçları
ile ABD tarafından vize alınması sırasında zorunlu tutulan servis ücreti her takvim yılında bir
kereye mahsus olarak Bakanlık veya adına öğrenim yaptığı Kurumca karşılanır. Ancak aynı
yıl içerisinde bir öğrenim seviyesinden diğer bir öğrenim seviyesine geçişlerde zorunlu tutulan
vize ve servis ücreti de tekrar ödenebilir. Ayrıca vize randevusu ve vize posta gideri için ödenen
ücretler de öğrencinin talep etmesi halinde ödenir.
(4) Yurt dışında öğrenim yapan resmî burslu öğrencilere ve çeşitli sebeplerle kendilerine
resmî burssuz statüde süre uzatımı verilen öğrencilere tez masrafı olarak (tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu giderler için) harcama
belgesine dayandırılması şartıyla en fazla bir aylık yurt dışı burs tutarı kadar ödeme Müşavirlik/Ataşelik adına açılan avans krediden yapılır.
(5) Haklarında tazminat kovuşturması kararı alınanlara tez masrafı ödenmez.
(6) Resmî burslu öğrenciler hazırladıkları yüksek lisans ve doktora tezinin birer örneğini
yazılı ve bilgisayar ortamında Türkçe özeti ile birlikte Bakanlık Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne; Kurum öğrencileri ise Kurumlarına göndermek zorundadırlar.
(7) Yurt dışında öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin okul ve öğrenimleriyle
ilgili her türlü masrafları öğrencinin bağlı bulunduğu Bakanlık/Kurumca ödenir. Ancak, öğrencilerin öğrenimleri sırasında bizzat sahip olmalarında, kullanmalarında zorunluluk bulunduğu okullarınca bildirilen her türlü araç-gereç, atölye ve laboratuvar çalışmalarının gerektirdiği
maddelerin satın alınması veya kiralanması gibi masrafların ödenmesi, bunların 7 nci maddenin
yedinci fıkrası uyarınca verilen ek ödenekten karşılanması gereken giderler kapsamında bulunmaması; alınan malzemenin demirbaş özelliği taşımaması; eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliğine başvurmaları; öğrenim durumunun uygun görülmesi ve temsilcilikler tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla eğitim müşavirlik/eğitim ataşelik/Bakanlık/adına öğrenim yaptıkları Kurum tarafından ödenir.
(8) Yurt dışında öğrenim görerek yurda görev talep etmek üzere dönen öğrencilerin
mecburi hizmetlerine esas aylığı, derecesini aldığı tarihin ay sonuna kadardır. Ancak mezuniyet
işlemlerinin tamamlanması ve belge düzenlenmesi nedeniyle yurt dışında beklenmesi halinde
mecburi hizmetine esas aylığı derecesini aldığı tarihten bir ay sonraki tarihe kadar uzatılabilir.
(9) Öğrencilerin resmî-burssuz oldukları dönemde okul ücretleri ödenmez.
(10) Kurum (TPAO, BOTAŞ, TCDD vb.) adına öğrenim gören öğrencilerin okul ödemeleri ile öğrencilere yapılacak diğer ödemelere ilişkin fatura ve diğer ödeme belgelerinin doğrudan ilgili okul veya kişi tarafından müşavirliğin/ataşeliğin onayı olmaksızın ilgili Kuruma
gönderilmesi; Kurum tarafından ödemenin yapılması ve sonuçtan eğitim müşavirliği/eğitim
ataşeliğinin bilgilendirilmesi gereklidir.
(11) Öğrencilerin yurt dışındaki okul ücretlerinin ödenmesinde park ücreti, ulaşım ücreti, konaklama ücreti ile gecikme faizi kesinlikle karşılanmaz.
(12) Dil öğrenimlerini tamamlayarak esas öğrenime başlayan ve okul/danışman tarafından dil dersi almaları zorunlu tutulan öğrencilerin sadece bir dönem bir dil dersinin ücreti
öğrencilerin bağlı oldukları Bakanlık/Kurumca karşılanır.
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(13) Öğrencinin öğrenim yaptığı alan gereği yapılması zorunlu olan arazi çalışmalarındaki ulaşım, konaklama ve katılım giderleri öğrencilerin bağlı oldukları Kurumca karşılanır.
(14) Tezi ile ilgili alan çalışması yapmak üzere; seminer, konferans, toplantıya katılmak
isteyenler ile sanat dallarında öğrenim yapan öğrencilerden konser, sergi, müze, operaya gitmek
isteyenlerin en az bir ay önceden eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliğine başvurmaları ve öğrenim
durumunun uygun görülmesi, temsilcilik tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla varsa
gidiş-dönüş yol ücreti (uçak, otobüs, tren vs.), katılım veya giriş ücretleri ile öğrenim gördüğü
ülkenin yurt dışı aylık burs miktarının %5’i kadar konaklama ücreti fatura ibraz etmeleri kaydıyla adına öğrenim yaptıkları eğitim müşavirlik/eğitim ataşelik/Bakanlık/Kurum tarafından
ödenir. Ancak, öğrencinin öğrenim süresi boyunca katıldığı toplam dört seminer, konferans veya
toplantı için ödeme yapılır. Sanat dalında öğrenim yapan öğrenciler için alanıyla ilgili yılda
toplam altı konser veya opera bileti ücreti ödenir. Bu fıkra hükümlerine uygun olarak başka
bir ülkeye gitmesine izin verilen öğrencilerin, acil haller kapsamına giren hastalık veya kazalar
neticesinde görecekleri ve sağlık sigortası veya mahalli ödeme yerlerince karşılanmayan tedavilerine ilişkin giderler Bakanlık/Kurumca karşılanır.
(15) Yurt dışında öğrenimde bulunan öğrencilerin bulundukları ülkelerde kalabilmeleri
için zorunlu olarak ödemeleri gereken oturum izni, polis kayıt ücreti ve benzeri ödemeleri Bakanlık veya adına öğrenim yaptığı Kurumca karşılanır.
(16) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yaptırdıkları taahhüt ve
kefalet senetlerinin düzenlenmesinde; devam eden öğrencilerin yaptırdıkları ek taahhüt ve kefalet senetlerinin düzenlenmesine ilişkin noter masrafları öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır. Masrafları Kurumlar tarafından karşılanan öğrencilerin bu tür masrafı Kurumun uygun
görmesi halinde Kurum tarafından ödenebilir.
(17) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin sağlık raporu almak için
hastaneye ödedikleri rapor ücreti öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır. Masrafları Kurumlar
tarafından karşılanan öğrencilerin bu tür masrafı Kurumun uygun görmesi halinde Kurum tarafından ödenebilir.
(18) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışına ilk çıkışlarında ödedikleri pasaport cüzdan
bedeli öğrencilerin bağlı bulunduğu Bakanlık/Kurum tarafından karşılanır.
(19) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışında uluslararası yayınlarda makale, kitap bölümü, bildiri vs. yayınlanması için ödenen baskı bedeli öğrencilerin bağlı bulunduğu
Bakanlık/Kurum tarafından karşılanır.
Oryantasyon/bilgilendirme eğitimi
MADDE 13 – (1) Resmî burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim yapmaya hak
kazanan öğrencilere yurt dışına çıkmadan önce yurt içinde ve yurt dışında karşılaşabilecekleri
sorunlar-çözümler hakkında en çok iki haftaya kadar oryantasyon eğitimi almaları ilgili Bakanlık/Kurumca sağlanır.
Kesintiler
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğle öğrencilere gider karşılığında yapılan ödemeler, 6/1/1961
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre gelir vergisinden istisnadır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Maliye Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
: 2/12/2013
Tarih
Karar No
: 2013/182
Konu
: Sümer Holding A.Ş. Çukurambar Taşınmazları satışı.
Kurulumuzca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 13/6/2013 tarih ve 5254 sayılı
yazısı gereğince;
Sümer Holding A.Ş. (Holding)’ye ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çukurambar Mahallesi,
16124 ada, 2, 3 ve 4 parseller ile 16125 ada, 2 ve 3 parsellerde bulunan taşınmazlar ve üzerindeki varlıkların (Taşınmazlar) bütün halinde Kurulumuzun ilgili Kararlarına istinaden “Satış”
yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi
(Şartname)’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi neticesinde;
• Söz konusu Taşınmazların; 91.100.000.- (Doksanbirmilyonyüzbin) Türk Lirası bedelle
en yüksek teklifi veren Nuhoğlu İnşaat San. ve Tic. A.Ş. - Dalgıçlar Yapı Endüstrisi Turizm
San. Tic. Ltd. Şti. – Lin Proje Turizm Yapı Danışmanlık A.Ş. Ortak Girişim Grubu’na Şartname
çerçevesinde satılmasına, Nuhoğlu İnşaat San. ve Tic. A.Ş. - Dalgıçlar Yapı Endüstrisi Turizm
San. Tic. Ltd. Şti. – Lin Proje Turizm Yapı Danışmanlık A.Ş. Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 91.000.000.- (Doksanbirmilyon) Türk Lirası bedelle
ikinci teklifi veren Özçelik – İmaj – Çağdaş Ortak Girişim Grubu’na Şartname çerçevesinde
satılmasına, Özçelik – İmaj – Çağdaş Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine, 86.150.000.- (Seksenaltımilyonyüzellibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi
veren Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik San. ve Tic. A.Ş. – Mehmet Güneş İnşaat Tic.
ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu’na Şartname çerçevesinde satılmasına, Gürbağ İnşaat
Mühendislik Madencilik San. ve Tic. A.Ş. – Mehmet Güneş İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak
Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine
esasındaki İhale Komisyonu’nun 5/6/2013 tarih ve 03 sayılı Kararının onaylanmasına,
• Bu karar çerçevesinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanması ve devir işlemleri ile karar
gereklerinin İdare ve Holding tarafından yerine getirilmesine
karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

naden;

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 20/12/2013
Karar No : 2013/200
Konu
: TCDD adına kayıtlı İstanbul/Maltepe Cumhuriyet Mahallesi
Taşınmazının özelleştirilmesi.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 11/6/2013 tarih, 5158 sayılı yazısına isti-

1. Kurulumuzun 7/3/2013 tarih, 2013/34 sayılı Kararıyla “satış” yöntemiyle özelleştirilmek üzere kapsam ve programa alınan T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel
Müdürlüğü adına kayıtlı İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1305 ada, 1 numaralı parsel, 1306 ada, 23 numaralı parsel, 1277 ada, 1 numaralı parselin 1.209 m2 lik kısmı olmak üzere toplam 6.156,00 m2 yüzölçümlü arsanın (İstanbul/Maltepe Cumhuriyet Taşınmazı)
“satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;
“TCDD adına kayıtlı İstanbul/Maltepe Cumhuriyet Mahallesi Taşınmazının;
17.520.000.- (Onyedimilyonbeşyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Cengiz
İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cengiz
İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve
ihalenin iptal edilmesine”
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,
karar verilmiştir.
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YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:
Esas No
Karar No

: 2012/28832
: 2013/9624
YARGITAY İLAMI
Mahkemesi : Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)
Tarihi
: 19/4/2012
Numarası
: 2011/899-2011/375
Davacı
: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O vekili avukat Güven Serdar Deriş
Davalı
: Tolga Karadeveci
Taraflar arasındaki tüketici hakem heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması
sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün
süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği
konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı; davalının bankadan aldığı kredi nedeniyle ödediği 900,00 TL dosya masrafının
iadesi için Muğla Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaat ettiğini, hakem heyetinin
19/10/2011 tarih ve 138907 sayılı kararı ile bu bedelin davalıya iadesine karar verildiğini, ödemenin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtiğini, sözleşmenin tüketici ile müzakere edildiğini
belirterek; hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, sözleşmenin tek taraflı olarak hazırlandığını belirterek; davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davalının talebinin 4077 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre, 3 yıllık zamanaşımına tabi olduğu, davalının 3 yıllık süre geçtikten sonra müracaatta bulunduğu, davacı
bankanın dava dilekçesinde zamanaşımı definde bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında konut kredisi sözleşmesi bulunduğu ve davacı banka tarafından 900,00 TL
masraf alındığı hususu ihtilaflı değildir. Uyuşmazlık, konut kredisinin kullandırılması sırasında
alınan dosya masrafına ilişkin talepte uygulanacak zamanaşımı hükümlerinin hangisi olduğu
hususundadır.
Davalı, 4/1/2008 tarihinde 120 ay vadeli 45.000,00 TL tutarında konut kredisi kullandığını, bu sırada kendisinden 900,00 TL masraf kesildiğini belirterek, bu paranın iadesi için
9/9/2011 tarihinde hakem heyetine müracaat etmiş, Muğla Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 10/10/2011 tarihli kararı ile; söz konusu masrafın davalıya iadesine karar verilmiş, davalı
bankanın hakem heyeti kararının iptali istemiyle açtığı davada mahkemece; 4077 sayılı kanunun 4/A maddesine göre, ayıplı hizmete ilişkin taleplerin üç yıllık zamanaşımına tabi olduğu
gerekçesiyle hakem heyeti kararının iptaline karar verilmiştir.
Mahkemenin esas aldığı 4077 sayılı Kanunun 4/A maddesinde düzenlenen zamanaşımı
ayıplı hizmete ilişkin olup, somut olayda uygulanma imkanı yoktur. Dava ve karar tarihinde
yürürlükte bulunan Borçlar Kanununun 125. maddesi hükmüne göre sözleşmeye dayalı alacak
davalarında zamanaşımı 10 yıl olup, dava konusu olayda da 10 yıllık sözleşme zamanaşımının
uygulanması gerekir. Buna göre; işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü
ile Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 19/4/2012 tarih ve 2011/899 esas, 2012/375 karar
sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 15/4/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yargı Bölümü Sayfa : 1
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DÜZELTME
21/12/2013 tarihli ve 28858 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,
“4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında
Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2014 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/1)” in 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2012-31/12/2012”
ibaresinin “1/1/2013-31/12/2013” olarak ve yine aynı maddede yer alan “1/1/2013-31/12/2013”
ibaresinin ise “1/1/2014-31/12/2014” olarak Rekabet Kurumunun 23/12/2013 tarihli ve
91157375-010.05-14452 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.
Yargı Bölümü Sayfa : 3

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Çorlu 3. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2013/38
Karar No : 2013/348
Mahkememize Sanık Ferit CEYLAN hakkında "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına
Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme" suçundan açılan kamu davası uyarınca
yapılan yargılama neticesinde 16/07/2013 tarihinde verilen 2013/38 Esas, 2013/348 sayılı kararı
ile Sanık FERİT CEYLAN (Ali ve Gülsüm oğlu, 02/06/1976 D.lu, Rize Pazar Gazi Mahallesi
nüfusuna kayıtlı, 66961067506 T.C Kimlik nolu) hakkında Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza
Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5237 S.Y. 142/1-b, 143 maddeleri uyarınca 2
kez 2 Yıl 3 Ay Hapis, Mala Zarar Verme suçundan 5237 S.Y.151/1, 52, 52/4 maddeleri uyarınca
2.400,00 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın bilinen tüm
adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve
kararın sanık Ferit Ceylan'a tebliğ edilemediğinden, mahkememiz hükmünün 7201 sayılı Tebligat
Kan. 28/1. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,
İşbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,
Hırsızlık suçu yönünden 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine
beyanda bulunmak suretiyle ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından
onaylanması suretiyle Yargıtay ilgili Ceza Dairesinde temyiz yolu açık olmak üzere, Mala Zarar
Verme suçu yönünden kesin olmak üzere karar verilmiş olup, İlan giderlerinin adı geçen sanıktan
tahsil edileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur.
9925

—— •• ——



Fethiye 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2010/850
Karar No : 2013/1018
TCK 89/1 maddesine aykırılık suçundan sanık EROL ÇAKICI hakkında mahkememize
açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Fethiye 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 08/10/2013 tarih ve 2010/850 Esas,
2013/1018 Karar sayılı karan ile sanık Erol Çakıcı hakkında taksirle bir kişinin yaralanmasına
neden olma suçundan 2.660,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği;
Wılliam ve Susan kızı, 1969 İngiltere doğumlu ERICA JANE WALLACE'e, tüm
aramalara rağmen tebliğ edilemediği, adres araştırması için yazılan müzekkerelere bila ikmal
cevap verildiğinden ve tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca kararın ilan edildiği tarihten
itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.
9926
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ ÇÖZÜMÜ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
ihtiyacına binaen veri depolama ünitesi çözümü ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine uygun olarak, öncelikle Kuruluşça hazırlanan teknik şartname hükümlerinin
uygulanması, teknik şartnamede hüküm bulunmaması halinde ise Ofis’imiz tip ticari şartnamesi
ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümlerin geçerli olması kaydıyla, Ofis’imiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 30/12/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine
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 şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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AĞ KONTROL SİSTEMLERİ MUHTELİF ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ağ kontrol sistemleri
muhtelif ürünlerinin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygun olarak,
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile
iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa
konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile
ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 30.12.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve
Cisco markasına 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 şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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TTK İHTİYACI OLARAK 67 ADET Ø 800 MM X 15 M VANTÜP İMALATI ALIMI
4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK
İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale kayıt numarası
: 2013/190806
1 - İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel : 0-372.259 47 94 - 84
Fax : 0 372-251 19 00 - 253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr.
2 - İhale konusu işin nev’i
Malzemenin Cinsi Miktarı:
a) Niteliği, türü ve miktarı
Ø 800 mm x 15 m vantüp imalatı
1 Kalem
TOPLAM
67 Adet
b) Teslim yeri
: TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal
Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.
c) Teslim tarihi
: İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen
süre içinde teslim edeceklerdir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 15.01.2014 Çarşamba - Saat 15.00
c) Dosya no
: 1317075
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.
4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde
sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile
buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,
f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,
g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
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j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt
yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
4-3 - Yabancı menşeyli ürünler için Grup-1 (metan) gazlı yeraltı maden ocaklarında
vantüp olarak kullanılabileceğine ait test raporu veya sertifikanın(ATEX) bir kopyası ve Türkçe
tercümesi teklife eklenecektir.
- Yerel üretici firmalar alev geciktiricilik testi için TTK İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Şube Müdürlüğü/ZONGULDAK’tan ve antistatik özellik testi
için TSE/ANKARA’dan aldıkları test raporlarının veya yurt dışından aldıkları test raporlarının bir
kopyası ve Türkçe tercümesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5- 1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
5- 2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.
5- 3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.
6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslereden temin
edilebilir.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 15.01.2014 Çarşamba - Saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.
10 - İstekliler 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 dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi
değildir.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
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BİLGİSAYAR SİSTEMİ VE EK DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Biriminden:
Bilgisayar Sistemi ve Ek Donanımları alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile
ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2013/194399
1 - İdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük
Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 0312 2976136-0312 2976138
c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Bilgisayar Sistemi ve Ek Donanımları
1 - Veri Tabanı Sunucusu
1
adet
2 - Uygulama Sunucusu
2
adet
3 - Datacenter Switch
1
adet
4 - Kablolama (QSFP to QSFP passive
4
adet
copper cable: 3 Meter)
5 - Veri tabanı Lisansı
1
adet
(Database Enterprise Edition)
6 - Destek Hizmeti
1
adet
(Veri Tabanı Sunucusu)
7 - Destek Hizmeti
1
adet
(Uygulama Sunucusu)
8 - Destek Hizmeti
1
adet
(Datacenter Svvitch)
9 - Destek Hizmeti (Kablolama)
1
adet
b) Teslim yeri
: H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi
c) Teslim tarihi
: Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 100
takvim günü içinde
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Satınalma Bürosu Toplantı odası.
b) Tarihi ve saati
: 03.01.2014 Cuma günü saat 15.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman;
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek
amacıyla,
4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli
tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan
teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır.
4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı
altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından
hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.
4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA)
görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek)
yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, 03.01.2014 Cuma günü saat 15.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
10476/1-1
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1 SET SUNUCU, VERİ DEPOLAMA VE BAĞLANTI ALTYAPISI, 1 ADET
SANALLAŞTIRMA GRUBU, 40 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR GRUBU,
16 ADET SUNUCU HAFIZA GRUBU SATIN ALINACAKTIR
Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğünden:
1 set Sunucu, Veri Depolama ve Bağlantı Altyapısı, 1 adet Sanallaştırma Grubu, 40 adet
Masaüstü Bilgisayar Grubu, 16 adet Sunucu Hafıza Grubu alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan
01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü
ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale kayıt numarası
: 2013/189660
1 - İdarenin
a) Adresi
: Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/
ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: 0 372 257 40 10/1478 Faks: 0 372 257 4579
c) Elektronik posta adresi
: ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: http://w3.beun.edu.tr/
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 set Sunucu, Veri Depolama ve Bağlantı
Altyapısı, 1 adet Sanallaştırma Grubu, 40 adet
Masaüstü Bilgisayar Grubu, 16 adet Sunucu
Hafıza Grubu alımı.
b) Teslim [yeri/yerleri]
: B.E.Ü. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Başkanlığı Kozlu/ZONGULDAK
c) Teslim [tarihi/tarihleri]
: Teslim süreleri işe başlama tarihinden itibaren 45
(Kırkbeş) takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampus
Memur Yemekhanesi
b) Tarihi ve saati
: 03.01.2014 Cuma günü Saat: 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek
odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer
alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.) ve (4.1.2.) de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.4.1. İstekliler üretici veya yetkili dağıtıcıdan aldığı satış yetkisi belgesini ihale
dosyasında sunacaktır.
4.4.2. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf, broşür veya benzeri
materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman;
4.4.2.1. Teklif edilen ürünlerin idarece hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunu teyit
edebilmek için; istekliler teklif ettikleri ürünlere ait broşür veya benzeri materyaller ihale
dosyasında sunulacaktır.
4.4.2.2. Teklif veren firmalar tekliflerdeki teknik şartnameye cevapların, madde sıra
numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar
verilmesi gerekmektedir.
4.4.3. Teklif veren firmalar teklif edilen tüm ürünlere ait en az 3 (Üç) yıl süreyle garantili
olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
Yukarıdaki belirtilen hükümler haricinde, teknik şartname hükümleri geçerlidir.
4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk lirası) karşılığı
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi
İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.
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7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 03/01/2014 Cuma günü Saat:14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi
Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
10448/1-1

—— • ——

ANKARADA 50 İŞÇİ İLE YOLCU VAGONLARI VE TREN SETLERİ
TEMİZLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:
İhale Kayıt No
: 2013/192844
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü BehiçbeyYenimahalle/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi
:
İhale konusu hizmetin
adı ve süresi
: ANKARADA 45 İŞÇİ İLE YOLCU VAGONLARI VE
TREN SETLERİ TEMİZLİĞİ HİZMETİ ALIMI.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 16/01/2014 günü saat 10.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV-Dahil 400,00-TL bedelle temin
edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
10451/1-1

—— • ——

PASTALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 300 Çuval pastalık un, teklif alma usulüyle
alınacaktır.
2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünden temin
edilebilir.
3 - Teklifler en geç 03.01.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe
ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74
10406/1-1
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrika (Makine Fabrikası) Meydan Yükleme Boşaltma İstif ve Tanzim işleri Hizmet
alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2013/189584
1 - İdarenin
a) Adresi
: Mimarsinan Mah. Talip Kaban bulvarı No: 27
ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası
: 0446 223 95 00-0446 223 91 67
c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzincanseker @turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: İhalenin niteliği türü miktarı ve yapılacak işin
detayına ilişkin ayrıntılı bilgi teknik şartnamede
belirtilmiştir. Hizmet ±%20 toleranslı olup, İşin
süresince 24 Kişi bulundurulacaktır.
b) Yapılacağı yer
: Erzincan Şeker (Makine) Fabrikası Fabrika
Ambarları ve Atölyeler ile fabrika sahasıdır.
c) İşin süresi
: Bir Yıl 12 Ay (360 gün)
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Erzincan Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 07.01.2014 Salı günü saat 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.2.a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2.b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.4. Bu Şartname ekinde yer alan geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu
4.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
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veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.8. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.8.a. İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde
sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale
konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az
olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı şarttır.
5 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (KDV
dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
8 - İstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
düzenlenecektir.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü fabrika
meydan hizmetleri yükleme, Boşaltma istif ve tanzim işleri ile nicelik ve nitelik bakımından
benzerlik gösteren işler ile ilgili hizmet işleri benzer iş sayılacaktır.
10 - Teklifler 07/01/2014 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine
verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
11 - Tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde olması halinde, Açık Eksiltme veya Pazarlık
yapılabileceğinden ihale gün ve saatinde firma yetkililerinin hazır bulunmaları gerekmektedir.
12 - Bu ihale (ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç ) 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
10346/1-1

—— • ——

TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR
TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2013/190586
1 - İdarenin:
a) Adresi
: Ziyapaşa Mah. 67014 Sok. No: 10 Seyhan/
Adana
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0322 4575354/4249 - 0322 4531195
c) Elektronik Posta Adresi
:
2 - İhale konusu Hizmetin Adı ve Miktarı : Bölgemize tahsisli yolcu vagonlarının
Adana-Mersin-Konya-İskenderun-GaziantepFevzipaşa Garlarında temizliği işi toplam 38
İşçi ile işin süresi 01.02.2014 - 31.12.2014
3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına
16.01.2014 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,-TL bedelle temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
10443/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 14/03/2013 tarihli ve 97354392/659.074143/13127 sayılı teklifi üzerine Yalova Üniversitesi tarafından yapılan "Öğrenci İşleri
Otomasyon Yazılımı Hizmet Alımı İşi" ihalesini üstlenen, ancak taahhüdünü ihale dokümanı ve
sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği bildirilen "Strateji Bilgi Teknolojileri
Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti."nin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununun 26 ncı maddesi gereğince 2 (iki) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının
ihalelerine katılmasının yasaklanması, 20/03/2013 tarihli ve 31775109/10.01/254965 sayılı Milli
Eğitim Bakanlığının onayı ile uygun görülmüştür.
Söz konusu yasaklama kararı ile ilgili olarak "Strateji Bilgi Teknolojileri Yazılım ve
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti." tarafından Bakanlık aleyhine açılan idari dava hakkında
Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin yazısı ekinde yer alan Anakara 15.inci İdare Mahkemesinin
31/10/2013 tarihli ve 2013/803 nolu kararında; "....hukuka aykırılığı açık olan dava konusu
işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27.
Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına Karar verildiği
bildirilmektedir.
İdarenin istikrarı ve güvenirliği ilkelerinin gereği olarak bahsi geçen Mahkeme kararı
üzerine, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca "Strateji Bilgi
Teknolojileri Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti."ne verilen 2 (iki) yıl süre ile bütün
kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı Milli Eğitim Bakanlığının
03/12/2013 tarihli ve 31775109/10.01/3644633 sayılı makam oluru ile iptal edilmiştir.
10492/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Antalya İli, Kepez İlçesi, 2109 ada, 15 parsel üzerindeki 124142 YİBF nolu yapının
denetimini üstlenen 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin
Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Adem ÜNALDI (Denetçi No:3012; Oda Sicil No: 9247)
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 06.11.2013
tarih ve E.2013/918 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulmasına”
hükmedildiğinden, 25.05.2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Seçkin Yapı Denetim
A.Ş.’nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Adem ÜNALDI (Denetçi No:3012; Oda Sicil No:
9247) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 09.12.2013 tarihli ve
9734 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
10440/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Ardahan ve Erzurum illeri sınırı dahilinde sahip
bulunduğu AR/TPO/4662 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 21/10/2013
tarihinde sona ermiştir.
6491 sayılı Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı
şirkete tahmil eylediği mükellefiyetini yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar
varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69’uncu maddesi
gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl
zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat
etmeleri ilan olunur.
10467/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Ankara’da kurulmuş olan Üniversite Öğrencileri Sağlık Vakfı, Ankara 3. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 10/12/2013 tarihinde kesinleşen, 01/10/2013 tarihli ve E: 2013/241, K: 2013/546
sayılı kararı ile dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.
10466/1-1
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Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.
Duyurulur.
Tel: 0 364 219 20 90
Birimi
İlahiyat Fakültesi

Bölümü
Felsefe ve Din
Bilimleri

İktisadi ve İdari
Bankacılık ve Finans
Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik
Batı Dilleri ve
Fen-Edebiyat Fakültesi
Edebiyatları
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Moleküler Biyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi
ve Genetik
Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıp Fakültesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu

Anabilim Dalı
İslam Felsefesi

Unvanı

Adet Derece

Prof.

1

1

-

Doç.

1

1

-

Doç.

1

2

-

Doç.

1

3

-

Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.

1
1
1

4
3
4

-

Yrd. Doç.

1

1

1

3

1

3

Çocuk Sağlığı ve
Yrd. Doç.
Hastalıkları
Genel Cerrahi
Yrd. Doç.

Bankacılık ve Finans

-

Yrd. Doç.

1

1

Bankacılık ve Finans

-

Yrd. Doç.

1

4

-

Yrd. Doç.

1

3

-

Yrd. Doç.

2

3

-

Yrd. Doç.

1

3

-

Yrd. Doç.

1

4

-

Yrd. Doç.

2

3

-

Yrd. Doç.
Yrd. Doç.

3
1

3
3

-

Yrd. Doç.

1

2

-

Yrd. Doç.

1

4

Bilgisayar
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Metalurji ve
Malzeme
Mühendisliği
Beden Eğitimi ve
Spor Eğitimi
Beslenme ve
Diyetetik
Çocuk Gelişimi
Sosyal Hizmet
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen
anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını
belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini,
başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı
ekleyerek,
Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını
belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan
4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın
yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na
başvurmaları gerekmektedir.
Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği
Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.
Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.
Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan
diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
NOT: (*) bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.
İlgililere duyurulur.
BİRİM/ANABİLİM DALI
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sınıf Öğretmenliği

UNVAN

Doçent

ADET

NİTELİKLER

1

Eğitim Bilimleri (Beden Eğitimi ve
Spor) bilim alanında doçentliğini almış
olmak. Uluslararası çalışmalarını Spor
Psikolojisi ve Futbol konularıyla ilişkili
yapmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Profesör

1

İngilizce Mütercim
Tercümanlık

Profesör

1

Uygulamalı Psikoloji

Doçent

1

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

Sosyoloji bilim alanında doçentliğini
almış
olmak.
Sokak
çocukları,
sığınmacılar ve göç sosyolojisi alanında
çalışmaları olmak.
Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı
alanında yapmış olmak; Biçembilim ve
edebiyat kuramları üzerinde çalışmaları
olmak.
Uygulamalı Psikoloji bilim alanında
doçent olmak; Fiziksel hastalıklarda
psikolojik faktörler ile ilgili çalışmaları
olmak.
Yeni Türk Edebiyatı alanında doçent
olmak; Felsefe ve roman ilişkisi üzerine
çalışmaları olmak.
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ADET

FEN FAKÜLTESİ

Biyokimya

Profesör

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış
olmak. Biyokimya ve biyoteknoloji
alanlarında polimerik afinite sistemleri
ile ilgili çalışmaları olmak.
Kimya bilim alanında doçentliğini almış

Biyokimya

Profesör

1

olmak ve mikrobiyal biyoteknoloji,
antibiyotik
üretimi
alanlarında
çalışmaları olmak.

Topoloji (*)

Profesör

1

Profesör

1

Profesör

1

Temel Katmanların Cebirsel Topolojisi
üzerine SCI kapsamlı yayınları olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği

Antenatal

bakım

alanında

çalışıyor

olmak.
İş Sağlığı Hemşireliği alanında çalışıyor
olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Ticaret Hukuku) bilim alanında
Ticaret Hukuku

Profesör

1

doçentliğini almış olmak ve ticaret
hukuku alanında yayın yapmış olmak.
Hukuk (İş ve Soyal Güvenlik Hukuku)
bilim alanında doçentliğini almış olmak.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör

1

Fesih, Çalışma Koşullarında Değişiklik,
Sözleşme Devri ve İkale konularında
çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Üretim
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör

1

Yönetimi

bilim

alanında

doçentliğini almış olmak. Üretim
Yönetimi, kalite yönetimi ve teknoloji
yönetimi konularında çalışmaları olmak.
Makro

İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi

Profesör

1

Yönetim Bilişim Sistemleri

Profesör

1

İktisat

bilim

alanında

doçentliğini almış olmak ve Sermaye
Piyasaları ile ilgili çalışmaları olmak.
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında
Ulusal ve Uluslararası yayınları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tefsir

Profesör

1

İlahiyat
(Tefsir)
doçentliğini almış

bilim
olmak.

alanında
Kur'an-ı

Kerim'in zahir ve batın anlamları ile
ilgili çalışmaları olmak.

Sayfa : 60

RESMÎ GAZETE

BİRİM/ANABİLİM DALI

UNVAN

26 Aralık 2013 – Sayı : 28863

ADET

NİTELİKLER

1

Kısıtlar Teorisi ve Gerçeğe Uygun
Değer alanında çalışmaları olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ
Muhasebe ve Finansman (*)

Profesör

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Uygulamalı Jeofizik

Profesör

1

Uygulamalı Jeofizik anabilim dalında
doçentliğini almış olmak. Kuyu Logları
ve
Zemin
Transfer
Fonksiyonu
konularında çalışmaları olmak.

Malzeme Bilimi

Profesör

1

Gerilme ve ince filmlerin mekanik
analizleri konusunda çalışmaları olmak.

Üretim Metalurjisi

Profesör

1

Aluminyum alaşımlarının geliştirilmesi
ve teknolojileri konularında çalışmaları
olmak.

Doçent

1

Bilgisayar-Bilişim
Bilimleri
ve
Mühendisliği bilim alanında doçentliğini
almış
olmak.
Multimedya
bilgi
gerigetirim
alanında
akademik
çalışmaları olmak.

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon

Profesör

1

Konjenital kardiyak anestezi ve servikal
epidural anestezide en az 10 yıllık
deneyimli olmak.

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon

Profesör

1

Obstetrik anestezi ve analjezi urogenital
cerrahisinde
anestezi
konularında
deneyimli olmak.

1

Acil Tıp bilim alanında doçentliğini
almış olmak. Acil Tıpta Uzmanlık
Eğitimi konularında SCI, SCI Expanded
grubu dergilerde yayını olmak.
Tıbbi
Biyoloji
bilim
alanında
doçentliğini almış olmak, "Probleme
Dayalı Eğitim" ve lösemilerin moleküler
tanısında en az 10 yıllık deneyimli
olmak.

Bilgisayar Yazılımı

TIP FAKÜLTESİ

Acil Tıp

Profesör

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktorası
olmak, Kanser sinyal yolakları konusunda

yayınları olmak.

Adli Tıp

Profesör

1

Adli Tıp bilim alanında doçentliğini
almış olmak. Kadına Yönelik Şiddet ve
Aktif Eğitim Yöntemleri konusunda
deneyimli olmak.
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ADET

Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında
Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

4

doçentliğini almış olmak. Aktif Eğitimde
en az 5 yıl deneyimli olmak.
Anksiyete bozuklukları ve konsültasyon-

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

liyezon psikiyatrisi alanında çalışıyor
olmak, bilişsel-davranışçı psikoterapi
eğitimi almış olmak.

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Diyafragma pil uygulamaları konusunda
klinik ve cerrahi deneyimi olmak.
Tıp

Tıbbi Parazitoloji

Profesör

1

Doktoru,

alanında

Mikrobiyoloji

doçentliğini

Parazitoloji

almış

alanında

bilim
olmak.

radyoaktif

maddeler ile deneysel çalışmaları olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Yandal
Uzmanı olmak.
Genel

Genel Cerrahi

Doçent

1

Cerrahi

bilim

alanında

doçentliğini almış olmak. Meme ve
endokrin

hastalıkları

ve

cerrahisi

konusunda 10 yıllık deneyimli olmak.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YO.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim
Profesör

1

alanında

doçentliğini

almış

olmak,

Yürüme ve Denge Analizi ile ProtezOrtez alanında deneyimli olmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim

Doçent

1

alanında

doçentliğini

almış

olmak.

Protez-ortez alanında deneyimli olmak.
REHA MİDİLLİ FOÇA TURİZM İŞLET. VE OTEL. YO.
Yönetim
Profesör

1

alanında

ve

Organizasyon

doçentliğini

almış

bilim
olmak.

Örgütsel davranış ve örgütsel sağlık
konularında çalışmaları olmak.
10455/1-1
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/65234 - 2011/81472

2. Yasaklama Kararı Veren

Başbakanlık

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

T.C. Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Çankaya

Tel-Faks

0 312 266 76 80

Bilkent Plaza B1 Blok
Adresi
Bilkent/Ankara
Posta Kodu

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Burak Coşkun Özdemir
Bahçelievler Mah. Taşkent Cad.
Kutlu Apt. Blok No: 28 İç Kapı

Adresi

No: 11 Çankaya/Ankara
T.C. Kimlik No.

34331217240

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
1

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl
(Bir)

7. Yasaklamanın

a-4734

b-4735
(X)

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

10468/1-1
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/65234 - 2011/81472

2. Yasaklama Kararı Veren

Başbakanlık

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

T.C. Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Çankaya

Tel-Faks

0 532 286 46 56

Bilkent Plaza B1 Blok
Adresi
Bilkent/Ankara
Posta Kodu

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ustabaşlar İnşaat Ticaret ve Limited

Adı/Unvanı

Şirketi
Sakıp Sabancı Cad. No: 91/3

Adresi

Fındıklı/Rize

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

Fındıklı V.D. 4800473396

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Rize Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

243328
1

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl
(Bir)

7. Yasaklamanın

a-4734

b-4735
(X)

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/145574

2. Yasaklama Kararı Veren

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme

Bakanlık/Kurum

Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Zonguldak Merkez Huzurevi
Müdürlüğü

İl/İlçe

Zonguldak/Merkez

Tel-Faks

0 372 281 00 96 - 0 372 281 00 95

Terakki Mahallesi Rasat Sokak
Adresi
No: 17
Posta Kodu

67100

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ali Deniz-Den-Mar Temizlik ve Nakliye

Adı/Unvanı

Hizmetleri
Cedidiye Mahallesi Eski Kızılay Meydanı
Cengizler İşhanı Kat: 2 No: 6/214

Adresi

Merkez/Düzce
T.C. Kimlik No.

14000258088

Vergi Kimlik/
2910409277

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Düzce Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası

Ticaret/Esnaf Odası

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil No: 81/27247 ve
Ticaret/Esnaf Sicil No.
Oda Sicil No: 3629
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
(X)

KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

10470/1-1
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Sayfa : 65

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası İKN)

2013/66976

2. Yasaklama Kararı Veren

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Jandarma Tedarik Merkezi
Komutanlığı/ANKARA

İl/İlçe

ANKARA/Etimesgut

Tel-Faks

(0 312) 4565651

İstanbul Yolu 5’inci Km.
Adresi
Posta Kodu

Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA
73100

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Bores Pazarlama Dış Ticaret Anonim

Adı/Unvanı

Filiz ERDEM

Şirketi
Çavuşoğlu Mahallesi Kültür Caddesi
Neptün Sokak Nu.:7/A KARTAL-

Adresi

Çavuşoğlu Mahallesi Kültür
Caddesi Neptün Sokak
Nu.:7/A KARTAL-

İSTANBUL

İSTANBUL

T.C.Kimlik No.

56266039704

Vergi Kimlik/
1800450138

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

870573
7. Yasaklamanın

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

a-4734

Dayanağı ve

KİK

Kapsamı

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

10494/1/1-1
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası İKN)

2013/69962

2. Yasaklama Kararı Veren

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

İl Jandarma Komutanlığı/ANTALYA

İl/İlçe

ANTALYA/Merkez

Bayındır Mahallesi Akdeniz
Adresi

Üniversitesi Tıp Fakültesi Karşısı

(0 242) 2382207-(0 242)
Tel-Faks
2382250

Muratpaşa/ANTALYA
Posta Kodu

07030

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ömer GÜÇLÜ-Güçlü Kardeşler Oto

Adı/Unvanı

Lastik
Öğretmenevleri Mahallesi Aattürk
Adresi

Bulvarı Nu.: 142/B ANTALYA

T.C.Kimlik No.

30326409164

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

4120058184
Antalya Motorsiklet Bisiklet Lastik

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

Tamircileri ve Oto Yıkamacıları Esnaf
ve Sanatkarlar Odası
07/84664
7. Yasaklamanın

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

a-4734

Dayanağı ve

KİK

Kapsamı

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

10494/2/1-1
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Sayfa : 67

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/122417
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

İl Jandarma
Komutanlığı/ÇANAKKALE

İl/İlçe

ÇANAKKALE/Merkez

Tel-Faks

(0 286) 2139842

İl Jandarma
Adresi
Posta Kodu

Komutanlığı/ÇANAKKALE
17000

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ali KARACA
Sunullah Mahallesi Ordu Caddesi

Adresi

Nu.:101/B Bandırma-BALIKESİR

T.C.Kimlik No.

56995490142

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Makine Mühendisleri Odası Bandırma

Ticaret/Esnaf Odası

İlçe Temsilciliği

Ticaret/Esnaf Sicil No.

85609
7. Yasaklamanın

6. Yasaklama
Süresi

Ay

(6)

Yıl

( )

a-4734

Dayanağı ve

KİK

Kapsamı

b-4735
(X)

( )

KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık
İhalelerinden

Bakanlık
( )

Kurum
İhalelerinden

İhalelerinden

( )

Kurum
( )

İhalelerinden

( )

10494/3/1-1
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası İKN)

2013/53403

2. Yasaklama Kararı Veren

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Jandarma Tedarik Merkezi
Komutanlığı/İZMİR

İl/İlçe

İZMİR/Bornova

Tel-Faks

(0 232) 4794806

Kemalpaşa Mahallesi Kemalpaşa
Adresi

Caddesi Nu.:98 Hacılarkırı/BornovaİZMİR

Posta Kodu

35040

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Bores Pazarlama Dış Ticaret Anonim

Adı/Unvanı

Filiz ERDEM

Şirketi
Çavuşoğlu Mahallesi Kültür Caddesi
Neptün Sokak Nu.:7/A KARTAL-

Adresi

Çavuşoğlu Mahallesi Kültür
Caddesi Neptün Sokak
Nu.:7/A KARTAL-

İSTANBUL

İSTANBUL

T.C.Kimlik No.

56266039704

Vergi Kimlik/
1800450138

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

İstanbul Ticaret Odası
870573
7. Yasaklamanın

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

a-4734

Dayanağı ve

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

Kapsamı
c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

10494/4/1-1
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Sayfa : 69

İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2012/167891
İçişleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Tel-Faks

0 312 462 39 67 - 0 312 462 39 68

E-Mail

www.egm.gov.tr

A.Ayrancı Mahallesi Dikmen
Adresi
Caddesi No: 11
Posta Kodu

06540

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

MNK Sağlık Havacılık İnşaat
Adı/Unvanı

Emlak Gıda Tekstil Sanayi ve

Behçet Kemal KAHYA

Ticaret Limited Şirketi
Adresi

Yıldız Hilal Mahallesi 676. Sokak

Yıldız Hilal Mahallesi 676. Sokak

No: 12/6 Çankaya/Ankara

No: 12/6 Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

15463075618

Vergi Kimlik/

Seğmenler Vergi Dairesi /

Mükellefiyet No.

6220376718

Kayıtlı Olduğu

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

184034

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

10459/1-1
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Sayfa : 70

26 Aralık 2013 – Sayı : 28863

İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/19453
İçişleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Muş Korkut İlçe Emniyet Amirliği

İl/İlçe

Muş / Korkut

Tel-Faks

0 436 216 10 25 - 0 436 216 10 08

E-Mail

www.egm.gov.tr

Kültür Mahallesi Mehmet Akpolat
Adresi
Caddesi No: 1
Posta Kodu

49800

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Özkan Proje İnşaat Akaryakıt
Adı/Unvanı

Medikal Sanayi ve Dış Ticaret

Diaettin ÖZKAN

Limited Şirketi
Bahçelievler Mahallesi KorkutAdresi

Muş

T.C. Kimlik No.

24497425658

Vergi Kimlik/

Korkut Vergi Dairesi /

Mükellefiyet No.

4230072485

Kayıtlı Olduğu

Muş Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

200037

6. Yasaklama
Süresi

Bahçelievler Mahallesi Korkut- Muş

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

10460/1-1
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Sayfa : 71

İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/47395
İçişleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara / Çankaya

Tel-Faks

0 312 462 39 67 - 0 312 462 39 68

E-Mail

www.egm.gov.tr

A.Ayrancı Mahallesi Dikmen
Adresi
Caddesi No: 11
Posta Kodu

06540

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Balkan Elektrik Elektronik ve
Adı/Unvanı

Fotoğrafçılık Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi
İzmir-2 Caddesi No: 36/20

Adresi

Kızılay-Çankaya- Ankara

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

Mithatpaşa Vergi Dairesi /

Mükellefiyet No.

1380025327

Kayıtlı Olduğu

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

109991

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

10461/1-1
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/39746
İçişleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara / Çankaya

Tel-Faks

0 312 462 39 67 - 0 312 462 39 68

E-Mail

www.egm.gov.tr

A.Ayrancı Mahallesi Dikmen
Adresi
Caddesi No: 11
Posta Kodu

06540

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Meon Savunma Sistemleri Tekstil
Elektrik Elektronik Spor Malzemeleri

Adı/Unvanı

Medikal Gıda Kereste ve Ağaç
Ürünleri İnşaat Emlak İç ve Dış
Ticaret Limited Şirketi
Ataç 1 Sokak No: 34/2 Yenişehir-

Adresi

Çankaya - Ankara

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

Çankaya Vergi Dairesi /

Mükellefiyet No.

2710108289

Kayıtlı Olduğu

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

139517

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa

BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM
— Bekir BOZDAĞ’dan Boşalan Başbakan Yardımcılığına, Ankara Milletvekili Emrullah
İŞLER’in, Sadullah ERGİN’den Boşalan Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir
BOZDAĞ’ın, Fatma ŞAHİN’den Boşalan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Sakarya
Milletvekili Ayşenur İSLAM’ın, Egemen BAĞIŞ’tan Boşalan Avrupa Birliği Bakanlığına,
Antalya Milletvekili Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun, Nihat ERGÜN’den Boşalan Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığına, Kocaeli Milletvekili Fikri IŞIK’ın, Erdoğan BAYRAKTAR’dan
Boşalan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, İstanbul Milletvekili İdris GÜLLÜCE’nin, Mehmet
Zafer ÇAĞLAYAN’dan Boşalan Ekonomi Bakanlığına, Denizli Milletvekili Nihat
ZEYBEKCİ’nin, Suat KILIÇ’tan Boşalan Gençlik ve Spor Bakanlığına, Samsun Milletvekili
Akif Çağatay KILIÇ’ın, Muammer GÜLER’den Boşalan İçişleri Bakanlığına, Efkan
ALA’nın, Binali YILDIRIM’dan Boşalan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına,
Karaman Milletvekili Lütfi ELVAN’ın Atanmalarına Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik
— Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
— Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şûrası Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞLER
— Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - İkmal İstasyonu - Karayolu Taşıtları İçin - Emniyet
Kuralları ile İlgili Tebliğ (TS 11939) (No: MSG-MS-2013/44)
— Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında
Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
— Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/64)
— 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü
Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/12/2013 Tarihli ve 2013/182 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/200 Sayılı Kararı

1

4
4
6
7
8

19
19
20
28
37
37

YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
— Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar
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YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 21/12/2013 Tarihli ve 596 Sayılı Kararı
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DÜZELTME 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında
Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2014 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere
Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/1) ile İlgili
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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
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

