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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            30 Ekim 2012
  B.02.0.PPG.0.12-305-9002

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            18. Uluslararası Taşkent Turizm Fuarına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere;
30 Ekim 2012 tarihinde Özbekistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  30 Ekim 2012
    B.01.0.KKB.01-06-326-634

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 30/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9002 sayılı yazınız.
            18. Uluslararası Taşkent Turizm Fuarına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere,
30 Ekim 2012 tarihinde Özbekistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayı : 28453



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            30 Ekim 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-9011

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İLGİ: a) 23/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8972 sayılı yazımız.

           b) 23/10/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-324-629 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Ekim 2012 tarihinde Norveç’e gidecek olan Enerji

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-

lığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

           Ancak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, program değişikliği nedeniyle

Norveç’e gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine

saygılarımla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  30 Ekim 2012

   B.01.0.KKB.01-06/C-11-635

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ: a) 23/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8972 sayılı yazınız.

           b) 23/10/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-324-629 sayılı yazımız.

           c) 30/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9011 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Ekim 2012 tarihinde Norveç’e gidecek olan Enerji

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-

lığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

           Ancak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın program değişikliği ne-

deniyle Norveç’e gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırıl-

ması uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş

Teftiş Kurulunun teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Ku-

rulunun teşkilat, görev ve yetkileri ile İş Teftiş Kurulu Başkanının, müfettişlerin, müfettiş yar-

dımcılarının ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı şube müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukla-

rını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, İş Teftiş Kurulu Başkanı ile müfettiş ve müfettiş yar-

dımcılarının seçilme, yetiştirilme ve atanmaları, özlük hakları ile çalışma usul ve esaslarını

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/5/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Gü-

venlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 ve 15 inci maddeleri,

13/12/1950 tarihli ve 5690 sayılı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 numaralı Millet-

lerarası Çalışma Sözleşmesinin Onanmasına Dair Kanun ile 6/8/1979 tarihli ve 7/17925 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İş Teftişi Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

c) Başkan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanını,

ç) Başkanlık: Başkan, başkan yardımcıları, refakat müfettişleri ve şube müdürlüğü per-

sonelinden oluşan İş Teftiş Kurulu Başkanlığını,

d) Başkan Yardımcısı: Başkanın teklifi ve Bakan onayı ile görevlendirilen başmüfettişi,

e) Başmüfettiş: İş Başmüfettişlerini,

f) Grup Başkanı: Grup Başkanlığını Başkan adına idare etmek üzere, Başkanın teklifi

ve Bakan onayı ile görevlendirilen ve en az yedi yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişi,

g) Grup Başkanlığı: Kurul faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için oluşturulan

birimi,
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ğ) İdari teftiş: Bakanın emri veya onayı üzerine Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teş-
kilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü hesap, faaliyet ve işlemlerinin, ilgili mevzuat çer-
çevesinde uygulanması ile buralardaki amir, memur ve diğer görevlilerin her türlü hal ve ha-
reketlerinin incelenmesi, teftişi, soruşturulması ve ön incelemesini,

h) İl Müdürlüğü: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü,
ı) İş teftişi: Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, çocuk ve

gençlerin çalıştırılması, kayıtdışılık, işsizlik, istihdam ve işgücü piyasası uygulamaları gibi ça-
lışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak
araştırma, inceleme ve denetlemeyi de kapsayan ve Devlet adına gerçekleştirilen teftiş faali-
yetleri ile mevzuat ile verilen diğer teftiş faaliyetlerini,

i) Kurul: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulunu,
j) Müfettiş: Başkan, başkan yardımcıları, grup başkanları, grup başkan yardımcıları,

başmüfettişleri, iş müfettişleri, teftiş yetkisi verilmiş iş müfettişi yardımcılarını,
k) Müfettiş Yardımcısı: İş müfettişi yardımcılarını,
l) Refakat Müfettişi: Başkanlıkta, Başkana veya Başkan Yardımcısına yardım etmek

amacıyla görevlendirilen müfettişleri,
m) Şube Müdürlüğü: Başkanlığa bağlı şube müdürü, şef, veri hazırlama ve kontrol iş-

letmeni ve diğer kadrolardaki memurlar ile yardımcı personelden oluşan müdürlüğü veya mü-
dürlükleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev ve Yetkiler

Kurul
MADDE 5 – (1) Kurul, müfettiş nitelik ve yetkisini haiz bir Başkan ile müfettiş ve mü-

fettiş yardımcılarından oluşur. Kurul, doğrudan Bakana bağlı olup, iş teftişi ile idari teftiş faa-
liyetlerini Bakan adına yerine getirir.

(2) Kurulun teftiş hizmeti dışındaki yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işler ile
bilgi işlem ortamındaki tüm işler, Kurula bağlı şube müdürlüklerince yerine getirilir.

Başkanlığın yapısı
MADDE 6 – (1) Başkan, Kurulda en az 10 yıl müfettişlik hizmeti bulunan başmüfet-

tişler arasından atanır.
(2) Kurulun iş ve işlemlerinde Başkana yardımcı olmak üzere Başkan olabilme şartlarını

taşıyan başmüfettişler arasından, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile başkan yardımcıları gö-
revlendirilir.

(3) Başkan yardımcıları; işin yürütümü teftişinin, iş sağlığı ve güvenliği teftişinin, idari
teftişin, idari ve mali işlerin ve hukuk işlerinin yürütülmesinde görevlendirilir.

(4) Başkanlık bünyesinde dördüncü fıkrada belirtilen faaliyetlerin organizasyonu ve
yürütülmesi amacıyla çalışma grupları oluşturulur. Bu çalışma grupları ve görevleri şunlardır:

a) İşin Yürütümü Teftişi Çalışma Grubu: Bireysel ve toplu iş ilişkileri teftişi, işgücü pi-
yasası ve işsizlik sigortası teftişi, il müdürlüklerinde işçi şikayetleri incelemesi işlemlerinin
teftişi, program dışı teftişler ve benzeri işler.
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b) İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişi Çalışma Grubu: Maden işyerleri teftişi, yapı işyerleri

teftişi, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri teftişi, kimya sanayi işyerleri teftişi, meslek

hastalıkları, iş kazaları, program dışı teftişler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirtilen

yetkilendirme ve belgelendirme işlemlerinin teftişi, eğitim kurumlarının denetim ve kontrolü

işlemlerinin teftişi, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin denetim ve kontrolü işlemlerinin teftişi

ve benzeri işler.

c) İdari Teftiş Çalışma Grubu: İdari inceleme, teftiş, soruşturma, ön inceleme ve benzeri

işler.

ç) İdari ve Mali İşler Çalışma Grubu: Hizmetiçi eğitim, müfettiş yardımcısı alımı, bütçe,

halkla ilişkiler, yayın, tanıtım, otomasyon sistemi ve benzeri işler.

d) Hukuk İşleri Çalışma Grubu: Mevzuat hazırlama, görüş oluşturma, teftiş raporlarının

değerlendirilmesi ve benzeri işler.

Görev yerleri

MADDE 7 – (1) Kurulun merkezi Ankara’dadır. Bu merkez, müfettiş ve müfettiş yar-

dımcılarının da görev merkezidir.

(2) Müfettişler ülke düzeyinde denetim esasına göre çalışırlar. Müfettişlerin grup baş-

kanlıklarında görevlendirilmeleri bu esası değiştirmez.

(3) Grup başkanlıkları ve bunlara bağlı iller, görev alanları, görevlendirilecek müfettiş

sayıları ve nitelikleri, grupların teşkil edilmesi; görev alanlarındaki işyeri sayısı, iş hacmi, işin

yoğunluğu, niteliği ve dolu müfettiş kadro sayısı dikkate alınmak suretiyle Başkanın teklifi ve

Bakan Onayı ile belirlenir.

(4) Grup başkanlıklarında, Kurul faaliyetlerinin yürütülmesi, Başkan tarafından verilen

emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin

düzenlenmesi hususlarında bir müfettiş Grup Başkanı olarak görevlendirilir.

(5) Grup başkanlıklarında, Başkanın teklifi ve Bakanın Onayı ile yeterli sayıda müfettiş

ve Grup Başkanına yardımcı olmak üzere Grup Başkanı olabilme şartlarını taşıyan müfettişler

arasından grup başkan yardımcıları ile Başkan tarafından yeterli sayıda müfettiş yardımcısı

görevlendirilir.

(6) Grup başkanlıklarının büro hizmetleri, 3146 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi doğ-

rultusunda bağlı ve ilgili kuruluşlarca görevlendirilecek personelce yürütülür.

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş,

inceleme ve soruşturma yapmak.

b) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu uya-

rınca işyerlerinde inceleme yapmak, iş ve işlemleri teftiş etmek.

c) Kayıtdışı istihdamla mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetim-

leri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek.
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ç) Kayıtdışılık ile ilgili tespit yapılması halinde ilgili kurumlara gereği için bildirimde

bulunmak.

d) Müfettişlerin iş teftişi ile ilgili faaliyet ve işlemleri hakkında teftiş, inceleme ve so-

ruşturmaları yürütmek.

e) Bakanın emri veya onayı üzerine Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı

ve ilgili kuruluşların her türlü hesap, faaliyet ve işlemlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde uy-

gulanması ile buralardaki amir, memur ve diğer görevlilerin görevleri ile hal ve hareketlerinin

incelenmesini, teftişini, soruşturmasını ve ön incelemesini yapmak.

f) Özel kanunlarla verilen teftiş, denetim, soruşturma ve diğer görevleri yürütmek.

g) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek.

ğ) Çalışma şartları, çalışma ortamı, çalışma ilişkileri, iş kazaları ve meslek hastalıkları,

kayıtdışılık, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ihlaller ve benzeri risk kriterlerine dayanarak iş-

yerleri ve sektörler düzeyinde analizler yapmak; müfettiş sayısı ve Kurulun diğer kaynakları

göz önünde bulundurularak denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek esaslara göre sı-

nıflandırmak suretiyle riskli sektörlerdeki işyerlerinin denetimine öncelik vermek.

h) Çalışma hayatının denetimi ve raporlanmasına ilişkin ilke, yöntem, standart ve tek-

nikleri geliştirmek, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini ar-

tırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve önerilerde bulunmak.

ı) Sosyal değişimler, teknolojik gelişmeler ve uluslararası mevzuatta ortaya çıkan de-

ğişikliklerin çalışma hayatıyla ilgili mevzuata yansıtılması için görüş bildirmek.

i) Denetim sonuçlarına göre işgücü piyasasını geliştirecek ve çalışanların hayat sevi-

yelerini yükseltecek tavsiye ve tekliflerde bulunmak.

j) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde, teftiş ve dene-

timler sonucunda, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, ilgili kurum ve kuruluşlarca

alınması gereken önlemleri belirleyen Genel Değerlendirme Raporu hazırlamak.

k) Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 numaralı Milletlerarası Çalışma Söz-

leşmesinin 20 nci maddesine göre İş Teftişi Genel Değerlendirme Raporunu hazırlayarak Mil-

letlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürlüğü’ne göndermek.

l) Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde işyerlerinde uygulamaları incelemek ve izle-

mek.

m) Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, derlemek, değerlendirmek ve yo-

rumlamak.

n) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun

çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.

o) Bakan tarafından teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilen benzer görevleri yapmak.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisini haiz olup Bakan adına;

a) Kurulun çalışmalarını düzenlemek, gözlemek, denetlemek ve değerlendirmek, 8 inci

maddede belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak,
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b) Kurulu yönetmek, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile şube müdürlüğü personelinin

çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

c) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapmak,

ç) Kurulun teftiş faaliyetlerinin planını hazırlayarak en geç ilgili olduğu yılın başında

uygulanacak şekilde Bakanın onayına sunmak, onaylanmış programların uygulanmasını ve ge-

rektiğinde değiştirilmesini sağlamak,

d) Müfettişleri, teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinde görevlendirmek ve bu görevler

ile ön inceleme görevlerinin ifasını takip etmek,

e) Müfettişler tarafından düzenlenen raporları incelemek, inceletmek, varsa yanlışlıkları

düzelttirmek veya eksikliklerin giderilmesini sağlamak ve ilgili mercilere göndermek,

f) Müfettiş yardımcılığına alınacakların nitelik ve sayısını meslek dallarına göre belir-

leyip Bakanın onayına sunmak, müfettiş yardımcılığı giriş ve müfettişlik yeterlik sınavlarının

yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak, sınav kurullarını oluşturmak, sınav kurullarına baş-

kanlık etmek,

g) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını, iş verimlerini, görevlerine olan

ilgilerini ve meslek gereğine göre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli gördüğü zaman-

larda bu çalışmaları denetlemek,

ğ) Müfettiş yardımcılarının mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesini sağlamak,

h) Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre müfettiş, müfettiş yardımcıları ve

şube müdürlüğü personelinin atanma, ilerleme ve yükselmeleri ile ilgili olarak Bakana teklifte

bulunmak,

ı) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek

ve gerekirse bu çalışmaların yayımlanmasını sağlamak,

i) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının bilgi, görgü ve yeteneklerinin arttırılmasını, tef-

tiş, inceleme ve soruşturma metotlarının geliştirilmesini, kurs, seminer, konferans, yabancı ül-

kelerde inceleme ve araştırma şeklinde eğitim programlarının düzenlenmesini ve uygulanma-

sını sağlamak,

j) Müfettişler tarafından düzenlenen raporların sonuçlarına göre çalışma mevzuatının

düzenlenmesi, iş ilişkilerinin, çalışma şartlarının, çalışma ortamının iyileştirilmesi, iş kazası

ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve azaltılması, uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi

konularında Bakana önerilerde bulunmak,

k) İşçiler, işverenler, sendika ve konfederasyonlar, meslek odaları, sivil toplum kuru-

luşları gibi çalışma yaşamının sosyal tarafları ile gerektiğinde basın yayın organları ve kamuo-

yunun bilgilendirilmesi amacıyla faaliyetler düzenlemek ve bu işlerde görevlendirilecek mü-

fettişleri belirlemek,

l) Başkan yardımcısı ve grup başkanı olarak görevlendirilecek müfettişleri belirleyerek

Bakan onayına sunmak, refakat müfettişleri ve grup başkan yardımcılarını görevlendirmek,

m) Grup başkanlıklarında görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcılarını belir-

lemek,
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n) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma ve hakediş cetvelleri ile geçici görev

yolluğu bildirimlerini incelemek veya inceletmek, eksikliklerin ve yanlışlıkların düzeltilmesini

sağlamak ve bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

o) Çalışma hayatına dair mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenecek bilimsel

toplantı, seminer, panel, konferans ve bunun gibi etkinliklere, müfettişlerin katılmalarını sağ-

lamak ve gerekli görüldüğünde müfettişleri bu etkinliklerde görevlendirmek,

ö) Kurulun uygulamaları ile çalışma usul ve esasları hakkında rehber, yönerge ve tali-

matların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

p) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara taraf veya üyesi olduğu uluslar-

arası topluluklara üye ülkelerde, çalışma hayatı ve teftiş konusunda inceleme ve araştırma ya-

pılması, bu ülkelerle bilgi alışverişinde bulunulması, varsa anlaşmaların iş teftişi sistemi hak-

kında öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çalışmalar yapmak,

r) İdari teftiş faaliyetlerinde görevlendirilen müfettişlerin talebi üzerine inceleme ve

değerlendirilmesi uzmanlık bilgi ve tecrübesini gerektiren konularda alanında uzman kurum

ve kişilerin görevlendirilmelerini, bunların ücretleri ile inceleme giderlerinin ödenmesini sağ-

lamak,

s) Bakan tarafından teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilen benzer görevleri yapmak,

ile görevli ve yetkilidir.

Grup başkanının görevleri

MADDE 10 – (1) Grup Başkanı, müfettiş sıfat ve yetkisini haiz olup;

a) Grup başkanlığındaki faaliyetleri Başkan adına düzenlemek ve yönetmek,

b) Kurulun teftiş faaliyetlerinin kendi görev alanına giren bölümünü uygulamak ve ge-

rektiğinde diğer grup başkanlıklarıyla işbirliği yapmak,

c) Müfettişlere verilen işleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

ç) Grup başkanlığı faaliyetleri sonucu iş teftişi istatistiklerini düzenlemek ve Başkanlığa

bildirmek,

d) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma ve hakediş cetvellerini incelemek ve

Başkanlığa göndermek,

e) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarını görevlendirmek, çalışmalarını izlemek ve denet-

lemek,

f) Gerektiğinde müfettişlerin görev ve yetkilerine giren işleri yapmak,

g) Bakan veya Başkan tarafından teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilen benzer görev-

leri yapmak,

ile görevli ve yetkilidir.

Müfettişlerin görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Müfettişler görevleriyle ilgili olarak;

a) Bakan, Başkan veya Grup Başkanı tarafından kendilerine verilen iş teftişi faaliyet-

lerini yürütmek, çalışmaları neticesinde düzenleyecekleri rapor veya yazıları Başkanlığa veya

grup başkanlıklarına intikal ettirmek,
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b) İş kanunları kapsamında olan veya kapsamda olduğu kanısına varılan işyerlerine,

gündüz ve gecenin çalışılan herhangi bir saatinde işveren veya işveren vekillerine önceden ha-

ber vermeden girmek ve teftiş görevinin yerine getirilmesi işyerinin açılıp inceleme yapılmasını

gerektiriyorsa, yasal bir sakınca olmamak koşuluyla, kapalı olan işyerlerini işveren veya veki-

line açtırıp gerekli gördüğü incelemeyi yapmak,

c) İşyerinde çalışma mevzuatı gereği bulundurulması gereken kayıt ve belgelerin işye-

rinde bulundurulup bulundurulmadığını tespit etmek,

ç) Gerekli gördükleri kimseleri bulundukları veya uygun gördükleri yerde dinlemek,

bilgi ve ifadelerine başvurmak üzere çağırmak,

d) Görevleri ile ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kuruluşlara ait her türlü

kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması

zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde

teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunların suretlerini almak, konusu suç ve/veya kabahat

oluşturan belge ve kayıtları idari ve kazai mercilerde kesin hüküm oluşuncaya kadar tanzim

edilecek bir tutanakla alıkoymak,

e) Çalışma koşullarıyla üretim ve yapım yöntemlerini incelemek, kullanılan makina,

araç, gereç, aygıt, tesis vb. ile yapımda kullanılan veya işlenen hammadde ve bunların işlenmiş

olanlarını görmek, iş sağlığı ve güvenliği bakımından zararlı, tehlikeli ve mevzuata uygun olup

olmadıklarını incelemek ve araştırmak, gerektiğinde kullanılan veya işlenen hammaddelerle

işyerindeki hava, duman, buhar, toz ve benzerlerinden örnekler alıp tahlil ve muayene etmek

veya ettirmek, bu örnekleri işveren veya işveren vekili, bulunmadıklarında işyerinde çalışan-

lardan birinin önünde ve durumu bir tutanakla belgelemek ve bir kaba konup mühürlenmek

suretiyle almak, gerektiğinde fotoğraf, video gibi kayıtlar yapmak,

f) Görevli oldukları mahallerde, programlarında bulunmayan, fakat iş sağlığı ve gü-

venliği yönünden hayati bir tehlike tespit ettiği işyerlerinde, Başkanlığa veya bağlı olduğu grup

başkanlığına bilgi vererek teftiş yapmak,

g) İşyerlerinde işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumlarına ilişkin mevzuata aykırılıklar

tespit edilmesi halinde, ilgili mülki amire gönderilecek bir yazı ile bu işçilerin çalışmaktan alı-

konulmasını talep etmek,

ğ) Kayıtdışı istihdamla mücadele etmek amacıyla sektörel analizlere dayalı olarak be-

lirlenen denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

h) Bakanın emri veya onayı üzerine Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı

ve ilgili kuruluşların her türlü hesap, faaliyet ve işlemleri, buralardaki amir, memur ve diğer

görevlilerin her türlü hal ve hareketleri ile ilgili olarak mevzuat ve Başkanlığın talimatları çer-

çevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapmak; bu görevler yerine getirilirken

görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara

ilişkin sayım yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya, vesika ve

elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek ve erişebilmek;

bir yolsuzluğun kanıtını oluşturan evrak ve belgelerin asıllarını, tasdik edilmiş suretlerini bı-

rakmak suretiyle almak,
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ı) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sırasında öğrenmiş oldukları ve görev

emrinin dışında kalan yolsuzluk veya soruşturma açılmasını gerektiren konularda, gecikmeden

hadiseye el koyabilmek amacıyla durumu Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde zarara veya

kayba meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

i) 53 üncü madde hükmü çerçevesinde memurları görevden uzaklaştırmak,

j) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-

luklarla Mücadele Kanunu ile ilgili suçların soruşturulmasında söz konusu Kanun hükümleri

uyarınca hareket etmek,

k) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sonuçlarını bir rapora veya rapor ge-

rektirmiyorsa bir yazıya bağlayarak Başkanlığa veya bağlı olduğu grup başkanlığına vermek,

l) Mevzuatta gördükleri boşluk ve aksaklıkların giderilmesi için önerilerde bulunmak,

m) Bakanlık faaliyetlerinin etkinliğini artırmak, mevzuata, plan ve programa uygun ça-

lışılmasını temin etmek amacıyla teklifler hazırlamak ve Bakana sunulmak üzere Başkanlığa

veya grup başkanlığına vermek,

n) Başkanlık tarafından düzenlenen anketler ile ilgili işleri yürütmek ve istenen istatis-

tikî bilgileri derlemek,

o) Çalışma mevzuatı ve Bakanlığın faaliyetleriyle ilgili olarak; görevlendirildikleri ko-

nularda yurtiçinde ve yurtdışında araştırmalar yapmak, eğitim, komisyon, kurs, seminer ve top-

lantılara katılmak, kurs, seminer ve eğitim vermek,

ö) Hizmetiçi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasına katılmak,

p) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak,

liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları gibi konular hakkındaki kanaatlerini 30 uncu madde

uyarınca Başkanlığa iletilmek üzere grup başkanlığına bildirmek,

r) İdari teftiş faaliyetlerinde görevlendirilmeleri halinde, yürütülen teftiş, inceleme, so-

ruşturma ve ön inceleme esnasında inceleme ve değerlendirilmesi uzmanlık bilgi ve tecrübesini

gerektiren konuların varlığını tespit ettiklerinde, konunun uzman kurum ve kişilerce inceletti-

rilmesini ve uzman kurum veya kişilerin ücretleri ile inceleme giderlerinin ödenmesini Baş-

kanlıktan talep etmek,

s) Bakan, Başkan veya Grup Başkanı tarafından teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilen

benzer görevleri yapmak,

ile görevli ve yetkilidir.

(2) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Devir zorunluluğu doğarsa; mü-

fettişler ellerindeki işleri, Başkanlığın talimatı ile bir başka müfettişe devredebilir. Devre konu

işe başlanılmış ise devri yapacak olan müfettiş, devir tarihine kadar yapılan işlerin neler oldu-

ğuna ilişkin çıkaracağı özetle birlikte, işle ilgili tüm belgeleri, işe başlanılmamış ise sadece işle

ilgili kendisine tevdi edilen belgeleri bir yazı ekinde hazırlayacağı dizi pusulası ile devreder.

Müfettişlerin uyacakları hususlar ve etik kurallar

MADDE 12 – (1) Müfettişler;

a) Görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte

davranışlarda bulunamazlar.
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b) Görevin başarıyla yerine getirilmesi, adil ve nesnel bir sonucun ortaya çıkması ama-

cıyla dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve yeterlik ilkelerini gözeten bir yaklaşım

içinde olmak zorundadırlar.

c) Görevleri sırasında ve çalışmaları esnasında giyimleri, davranışları ve hareketleri ile

saygı ve itibar telkin etmek zorundadırlar.

ç) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli

bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

d) Görevlerini ifa ederken, mevzuatla saptanan kuralların yerindeliğini, işçi, işveren ve

meslek kuruluşlarının ilgilileriyle tartışamazlar.

e) Başladıkları teftişleri olanaklar ölçüsünde ara vermeden, kendileri yapmak zorunda-

dırlar. Emir almadıkça işlerini bırakamaz, başka bir müfettişe devredemezler.

f) Eşlerine, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarına ait veya

bunların yönetimleri altındaki ya da kendilerinin veya bunların ortağı bulundukları işyerlerinde

teftiş yapamazlar.

g) Görevleri sebebiyle, işyerlerinin yapım ve üretim koşulları, işverenin ve işyerinin

meslek sırları ve teknikleri ile ekonomik ve ticari durumları, işyerlerinden alınan hammadde,

gereç ve benzeri örneklerin tahlil, muayene ve inceleme sonuçları hakkında gördükleri ve öğ-

rendiklerini resmi işlerin yürütülüp sonuçlandırılması yönünden zorunluluk bulunmadıkça açık-

layamazlar.

ğ) Görevin başka türlü yapılmasının mümkün olmadığı haller dışında, şikâyetçilerin

ve/veya ihbarda bulunan kişilerin ve kendilerine bilgi ve ifade veren kişilerin kimliklerini ifşa

edemezler.

h) Görevlerini yaparken işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri ko-

nunun niteliğine göre mümkün olduğu kadar aksatmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle

yükümlüdürler.

Başka görev yasağı

MADDE 13 – (1) Müfettişler, serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar.

(2) Bilirkişi olarak görevlendirilen müfettişler, bu durumu derhal Başkanlığa bildirmek

zorundadır. Müfettişler, Bakanlık ile ilgili dava ve işlere konu olan olaylarda, bilirkişi olarak

görev alamazlar. Bu duruma uyulmadan bilirkişi olarak görevlendirildiklerini yaptıkları ince-

leme sonucunda öğrenmeleri halinde, ilgili Kanun hükümleri uyarınca gerekli işlemleri yap-

makla yükümlüdürler.

(3) Müfettişlerin asli görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlı yayınları, seminer ve kon-

feranslara katılmaları ve Bakan onayı ile ders vermeleri görev yasağı kapsamında değerlendi-

rilmez.

Şube müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Şube müdürlüğü, Başkanlığa bağlı olup yeterli sayıda şube müdürü

ve personelden teşekkül eder.
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(2) Şube müdürlüğü;

a) Başkanlığa ait evrak, rapor, dosya, demirbaş ve diğer evrakın muhafazasını sağlamak,

b) Kırtasiye ve basılı evrakı ihtiyaca göre temin, muhafaza ve tevzi etmek,

c) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve Başkanlıkça hazırlanan

her türlü evrakı sevk etmek,

ç) Yönetmelik, genelge, talimatlar ve Başkanlığa intikal eden rapor sonuçlarını müfet-

tişlere ulaştırmak,

d) Müfettişlerden gelen raporları gerekli sayıda çoğaltmak, raporları ve diğer evrakı

kaydetmek ve ilgili olduğu yerlere vermek,

e) Müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerinin gerçekleştirme işlemlerini yürütmek,

f) Başkanlık çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

g) Başkan, başkan yardımcısı ve refakat müfettişlerince verilecek diğer görevleri yapmak,

ğ) Kurulun elektronik ortamdaki her türlü kayıtlarını tutmak ve ilgili işlemleri yürütmek,

ile görevlidir.

(3) Şube müdürü, şube müdürlüğünün işlemlerinden Başkana karşı sorumludur. Büro

işlerinde gizlilik esastır. Şube müdürü ve şube müdürlüğü personeli, rapor, yazışma ve dosya-

ları, Başkanın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri

bilgileri açıklayamazlar.

Teftişe tabi olanların ve diğer ilgililerin yükümlülükleri ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuru-

luşların merkez ve taşra teşkilatındaki tüm birim yöneticileri, her türlü teftiş hizmetinin gerek-

tirdiği biçimde yürütülebilmesi için müfettişlere görevleri süresince konumlarına uygun ve ye-

terli donanımı olan bir çalışma yeri sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

(2) Teftiş, denetleme ve incelemeler sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen

diğer kişiler izleme, denetleme ve teftişle görevli müfettişler tarafından çağrıldıkları zaman

gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, mü-

fettişlerin görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermek, bu yoldaki emir

ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmek ile yükümlüdürler.

(3) İdari teftişe tabi olan Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili

kuruluşların personeli;

a) Ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklarla, bunlarla ilgili belge ve def-

terleri, gizli de olsa bütün vesikaları, sözlü veya yazılı talebinde müfettişe göstermek veya ver-

mek, bu belge, defter ve vesikaları müfettişin saymasına ve tetkik etmesine yardımcı olmak,

müfettişlerin sözlü veya yazılı sorularını cevaplamak zorundadır.

b) Müfettişlerin görevlendirildikleri konularda, bilgi işlem sistemleri, raporlama araç-

ları, her türlü elektronik ağ ile veri tabanına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri

bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları, sözlü veya yazılı talebinde müfettişe göstermek

ve incelemesine sunmak zorundadır.
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c) Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını, elek-

tronik, manyetik ve benzeri ortamdaki bilgiler ve kayıtların kopyalarını vermek zorundadır.

(4) Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve

taşra teşkilatındaki birimlerin yöneticileri bir teftiş defteri ve dosyası tutmak, tüm teftiş rapor-

larını ve bunlar üzerine yapılan yazışmaları bu dosyada muhafaza etmek, görev değişimlerinde

ilgililere zimmetle teslim etmek zorundadırlar.

(5) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklere tabi personele verilmiş olan izinlerin kul-

lanılması, hastalık ve mücbir sebepler dışında, müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde,

görevin tamamlanmasına kadar durdurulabilir. Müfettişin gerek görmesi halinde izinde olan

görevliler çağrılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılığına Giriş Şartları, Giriş Sınavı ve İşlemleri

Müfettiş yardımcılığına giriş şartları

MADDE 16 – (1) Müfettiş yardımcısı olabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinde yazılı nitelikleri taşımak,

b) Müfettiş yardımcılığına giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı tarihte otuzbeş

yaşını doldurmamış olmak,

c) İşin yürütümü yönünden iş teftişi görevi için; hukuk, siyasal bilgiler, siyasal bilimler,

iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle, bunlara denkliği onay-

lanmış yerli ve yabancı yüksek okullardan birini bitirmek,

ç) İş sağlığı ve güvenliği yönünden iş teftişi görevi için; tıp doktoru, mimar, elektrik,

maden, jeoloji, metalürji, inşaat, elektronik, makina, kimya, endüstri, fizik, bilgisayar, tekstil,

petrol, uçak, gemi, çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yük-

seköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumla-

rından mezun olmak,

d) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Ka-

mu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe

göre yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavının, sınav kurulunca belirlenen puan türünden

ilan olunan puana eşit veya üzerinde puan almak,

e) Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına el-

verişli olmak,

gerekir.

(2) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına en fazla iki defa girilebilir.

Giriş sınavı

MADDE 17 – (1) Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki

aşamalı olarak yapılır.

(2) Sınavın yapılmasına, Başkanın önerisi ve Bakan onayı ile karar verilir.

(3) Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı Ankara’da yapılır.
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Giriş sınav kurulu

MADDE 18 – (1) Giriş sınavları, Başkanlıkta işin yürütümü ile iş sağlığı ve güvenliği

yönünden ayrı ayrı oluşturulan sınav kurulları tarafından yapılır.

(2) Sınav kurulları; Başkanın başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile mü-

fettişler arasından belirlenen dört asıl ve dört yedek üyeden oluşur.

(3) Sınav kurulları, alım yapılacak kadro sayısına göre sınava çağrılacak aday sayısını

belirler, yazılı ve sözlü sınav sorularını hazırlar, sınavların yapılmasını sağlar ve sınavları de-

ğerlendirir.

Giriş sınav ilanı

MADDE 19 – (1) Müfettiş yardımcılığına atanacaklarda aranacak genel ve özel koşul-

lar, atama yapılacak kadroların sayısı, sınıfı ve dereceleri, başvuru yeri ve son başvuru tarihi

ile müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı kısmının yapılacağı yer ve zaman, giriş sınavının

içeriği ve değerlendirme yöntemi başvuru süresinin bitiminden en az bir ay önce Bakanlığın

internet sitesinde ve Resmî Gazete ile Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş

gazeteden en az ikisinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulur.

(2) Sınava başvuru ve kayıt işlem süreleri, yazılı sınavın yapılacağı tarihten en az onbeş

gün önce sona erecek şekilde tespit olunur.

Giriş sınavına başvuru

MADDE 20 – (1) Müfettiş yardımcılığı sınavına girecek adaylar, Başkanlık tarafından

hazırlanacak İş Talep Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyerek başvurularını yaparlar. Başvuru-

ların internet üzerinden yapılması durumunda aşağıda sayılan belgeler, en geç ilan olunan son

başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde posta ile Başkanlığa ulaştırılır.

a) Özgeçmiş,

b) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

c) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında

tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belge-

nin aslı ya da Başkanlıkça onaylı örneği,

ç) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan,

f) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan,

g) Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında

yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyan.

Başvuruların değerlendirilmesi ve adaylık belgesi

MADDE 21 – (1) Adayların başvuruları; adayların sınava girebilmek için 16 ncı mad-

dedeki şartları taşıyıp taşımadıkları açısından Başkanlıkça incelenir.

(2) Başkanlık, başvuruları inceleyerek giriş sınavına katılabilecek adaylara ilişkin listeyi

Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenler.
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(3) Giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katını

geçmemek üzere sınav duyurusunda belirtilir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da

giriş sınavına çağrılır.

(4) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık ilan panosunda ve internet

sitesinde ilan edilir.

(5) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara, kimlik bilgileri, sınav yeri ve tari-

hinin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi, sınav saatine kadar

adaylarca teslim alınır veya adayların adreslerine gönderilir. Sınav giriş belgesi olmayan aday-

lar, giriş sınavına katılamazlar. Adaylar ayrıca yanlarında resmi makamlarca verilmiş bir kimlik

belgesi bulundurmak ve sınav görevlilerine göstermek zorundadırlar.

(6) Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği

tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış

olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygu-

lanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yazılı ve sözlü sınav konuları

MADDE 22 – (1) Yazılı sınav, üç oturumda ve aşağıda belirtilen konulardan yapılır;

a) İşin yürütümü yönünden:

1) Birinci oturum: İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Basın-İş Kanunu, De-

niz-İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Sosyal Si-

gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Türkiye İş Kurumu Ka-

nunu, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu,

Dernekler Kanunu, Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkında Ka-

nun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönet-

melikler.

2) İkinci oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yargı, idari teşki-

lat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza usulü hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, medeni

hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.

3) Üçüncü oturum: Mikro iktisat, makro iktisat, çalışma ekonomisi, Türkiye ekonomisi,

kamu maliyesi, maliye politikası, Türk vergi mevzuatının genel esasları, genel muhasebe, bi-

lanço ve mali tablolar analizi.

b) İş sağlığı ve güvenliği yönünden:

1) Birinci oturum: İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve

ilgili alt mevzuat, Maden Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Radyoloji, Radyum ve Elek-

trikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Tüzük ve diğer ilgili mevzuat).

2) İkinci oturum: İş Kanunu (genel hükümler), Basın-İş Kanunu, Deniz-İş Kanunu,

Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel

Sağlık Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Türkiye İş Kurumu Kanunu, Yabancıların

Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, Dernekler Kanunu,

Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkında Kanun, Umumi Hıfzıs-

sıhha Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmelikler.
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3) Üçüncü oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yargı, idari teş-

kilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza usulü hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, me-

deni hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.

Yazılı sınavın yapılması ve değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Sınav kurulu, 22 nci maddede belirtilen konulardan yazılı sınav so-

rularını hazırlar.

(2) Yazılı sınav soru kağıtları ve cevap anahtarları sınav kurulunca imzalanır. Soru ka-

ğıtları, adayların şahitliğinde açılmak üzere kapalı zarfa konarak mühürlenir. Kapalı zarf, sa-

londa gözetmen olarak görevli bulunan müfettişler ile yeteri kadar adayın imzasının bulunduğu

tutanak düzenlenerek açılır.

(3) Adaylar, sınav sorularının cevaplarını sınavdan önce kendilerine dağıtılan ve isim

yerleri kapalı olan kağıtlara yazarlar. Sınav kağıtlarına kapalı isim yerleri dışında ad, soyad,

adres gibi adayların kimliğini belirtici herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Buna

aykırı davrananlar ile kopya çektiği saptananlar veya kopya girişiminde bulunanlar hakkında

tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.

(4) Sınav bitiminde, gözetmen olarak görevlendirilen müfettişler tarafından, sınavın bi-

tiş saatini, sınava girenlerin ve toplanan kağıtların sayısını ve gerekli görülen diğer hususları

belirten bir tutanak düzenlenerek Başkana verilir.

(5) Yazılı sınav kâğıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı veya birlikte, kapalı

bölümleri açılmadan değerlendirilir.

(6) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her oturumdan alınan puanın yüz üzerinden

altmış puanın altında olmaması şartıyla üç oturumun ortalamasının yüz üzerinden yetmiş puan

olması gerekir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yazılı sınavda başarılı olan adaylar, Bakanlık ilan panosunda

ve internet sitesinde bir hafta süreyle ilan edilir ve yazılı sınavdaki başarı sırasına göre sözlü

sınava çağrılır. Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine

ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılır.

Sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Sınav kurulu 22 nci maddede belirtilen konulardan sözlü sınav so-

rularını hazırlar.

(2) Sözlü sınav soru kâğıtları ve cevap anahtarları sınav kurulunca imzalanır. Soru kâ-

ğıtları, adayların şahitliğinde açılmak üzere kapalı zarfa konarak mühürlenir. Kapalı zarf, sözlü

sınav salonunda, sınav kurulu üyeleri ile yeteri kadar adayın imzasının bulunduğu tutanak dü-

zenlenerek açılır.

(3) Sözlü sınav, yazılı sınav konuları ile adayın anlama, ifade ve temsil yetenekleri dik-

kate alınarak yapılır. Buna göre sözlü sınavda, adayın;

a) Yazılı sınav kapsamındaki konular hakkındaki bilgisi,

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

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
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ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

değerlendirilir.

(4) Adaylar, sınav kurulu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen konularda

elli puan üzerinden, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri onar puan üzerinden değerlen-

dirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilerek toplanır ve yüz üzerinden sözlü notu be-

lirlenir. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için yüz üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.

Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 25 – (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler.

İtirazlar yazılı veya sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından ve duyurulmasından başlayarak

on işgünü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Bu itirazlar, dilekçenin kayda alınma-

sından itibaren sınav kurulu tarafından incelenir ve sonuç ilgiliye en geç on işgünü içinde yazılı

olarak bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 26 – (1) Müfettiş yardımcılığına atanmaya hak kazananların sınav sonuçlarına

ilişkin belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, sınavla ilgili diğer belge ve kayıtlar ise sınav

sonuçlarının ilanından itibaren 16/5/1998 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak saklanır.

(2) Sınavla ilgili işlemlerin herhangi bir nedenle yargıya intikal etmesi halinde yargı-

lama işlemi sonuna kadar sınav belgeleri saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişliğe Giriş, Müfettiş Yardımcılığına Atanma, Müfettiş

Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Yetki ve Yeterlik

Müfettişliğe giriş

MADDE 27 – (1) Müfettişliğe giriş sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş yardımcısı

olarak girilir.

Müfettiş yardımcılığına atanma

MADDE 28 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı başarı notu; yazılı ve sözlü sınav

notlarının aritmetik ortalamasıdır. Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavı başarı notu en yüksek

olan adaylardan başlanmak suretiyle kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar

adayın ataması yapılır.

(2) Giriş sınavı başarı notlarının eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday ön-

celik kazanır. Bu notların da eşitliği halinde sırasıyla Kamu Personeli Seçme Sınavının yabancı

dil bölümünden doğru cevap sayısı üstün olanlar ve çalışma tecrübesi olanlar tercih edilir. Di-

ğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(3) Müfettiş yardımcılığına atanmaya hak kazananlar, Bakanlık ilan panosunda ve in-

ternet adresinde ilan edilir ve adaylara tebligat yapılır.
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Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 29 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde;

a) Yürürlükteki mevzuat ile iş teftişi ve idari teftiş konularında tecrübe ve uzmanlık ka-

zanmalarını sağlamak,

b) Bilimsel çalışma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını ka-

zandırmak,

c) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,

ç) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma usullerini öğretmek,

d) Sosyal, kültürel ve beceriye dayalı etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak

amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak,

esas alınır.

(2) Müfettiş yardımcılarının birinci fıkrada belirtildiği şekilde yetiştirilmelerinde kişisel

çaba ve çalışmaları esastır. Bu konuda, Başkanlık ile müfettişler tarafından yürütülen görevler;

yardımcı, yönlendirici ve özendirici niteliktedir.

(3) Müfettiş yardımcıları, Başkanlığın uygun göreceği eğitim ve yetişme programına

göre çalışmak, refakatine verildikleri müfettişlerin gösterecekleri işleri gerektiği biçimde yap-

mak, müfettişlik niteliğine ulaşabilmek için gerekli çabayı göstermekle yükümlüdürler.

Müfettiş yardımcılarını yetiştirme programı

MADDE 30 – (1) Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki

programa göre yetiştirilirler.

(2) Birinci dönem çalışmaları;

a) Birinci dönem çalışmaları 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik gereği

aday memurluk temel ve hazırlayıcı eğitimler ile başlar.

b) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının görevleri

ve organizasyon yapısının tanıtımı, çalışma mevzuatı ve iş teftişi tarihçesi ile iş teftişi ve idari

teftişe ilişkin yürürlükteki mevzuatın ve bu hususlarda Bakanlıkça işlem ve faaliyetlerin öğre-

tilmesi amacıyla teorik mesleki eğitim düzenlenir. Mesleki eğitim sürecinde, eğiticiler tarafın-

dan sınav yapılır. Bu sınav sonucunda yüz tam puan üzerinden alınan not, birinci dönem çalışma

notu sayılır.

(3) İkinci dönem çalışmaları;

a) Müfettişlerin refakatinde görevlendirilmek suretiyle iş teftişi ve idari teftiş usul ve

esaslarının öğrenilmesi sağlanacak şekilde düzenlenir.

b) Müfettiş yardımcıları refakatinde bulundukları müfettişin denetimi ve gözetimi al-

tındadırlar. Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre yerine getirirler. Tek baş-

larına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler.

c) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için Başkanlıkça, mevzuat ve uygulamanın,

teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma usul ve esaslarının öğrenilmesini sağlayacak şekilde

bir çalışma programı hazırlanır ve uygulanır. Müfettiş yardımcılarının çalışmaları, refakatinde

bulundukları müfettişler tarafından en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlenir.
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ç) Zaruri haller hariç, müfettiş yardımcıları üç yıllık yetiştirme dönemi içerisinde aynı

müfettişin refakatinde altı aydan fazla kalamaz. Müfettiş yardımcılarına, refakatinde bulun-

dukları müfettişler tarafından yüz tam puan üzerinden notlar verilir. Bu notların ortalaması

ikinci dönem çalışma notu sayılır.

(4) Üçüncü dönem çalışmaları;

a) Müfettiş yardımcıları için, ikinci dönem çalışmaları sırasında, kendilerinin de gö-

rüşleri alınarak, çalışma hayatı ile ilgili bir konuda etüd çalışması yapmak üzere Başkanlıkça

bir konu belirlenir. Müfettiş yardımcıları bu çalışmaları, Başkanlığın danışmanlığında hazır-

larlar.

b) Müfettiş yardımcıları etüd çalışmalarını yeterlik sınavından üç ay önce Başkanlığa

teslim ederler. Bu çalışmalar Başkanlıkça değerlendirilir ve yüz puan üzerinden puanlandırılır.

Bu not üçüncü dönem notu sayılır.

Yetki verilmesi

MADDE 31 – (1) Birinci ve ikinci dönem çalışmaları ile iki senelik hizmet süresini ta-

mamlayan, refakatinde çalıştıkları müfettişlerin çoğunluğundan ve Başkandan olumlu mütalaa

alan müfettiş yardımcılarına, Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile teftiş yetkisi verilir.

Yetişme notu

MADDE 32 – (1) Yetişme notu; birinci dönem, ikinci dönem ve üçüncü dönem çalışma

notlarının ortalamasıdır.

(2) Yetişme notunu oluşturan notların her birinin altmış puandan, yetişme notunun ise

yetmiş puandan aşağı olmaması gerekir.

Yeterlik sınavından önce müfettiş yardımcılığından çıkarılma

MADDE 33 – (1) Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik karakter ve vasıfları

ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları hukuki deliller ile tespit edilenler yeterlik sınavı bek-

lenmeksizin Bakanlıkta Kurul dışında memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Yeterlik sınavına çağrılma

MADDE 34 – (1) Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç

en az üç yıl çalışan ve yetişme notu yetmiş ve yukarıda olan müfettiş yardımcıları yeterlik sı-

navına alınırlar.

(2) Yardımcılıkta geçirilen süre, askerlik hizmetinde veya ücretsiz izinde geçirilen sü-

reler hariç beş yılı aşamaz.

(3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarılı

olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

(4) Yazılı sınavın tarihi, yeri ve saati sınavdan en az iki ay önce, sözlü sınavın tarihi,

yeri ve saati ise sözlü sınavdan en az üç gün önce ilgililere bildirilir.

Yeterlik sınav kurulu ve çalışma esasları

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavları, Başkanlıkta işin yürütümü ile iş sağlığı ve güven-

liği yönünden ayrı ayrı oluşturulan yeterlik sınav kurulları tarafından yapılır.
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(2) Sınav kurulları, Başkanın başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile mü-

fettişler arasından belirlenen dört asıl ve dört yedek üyeden oluşur.

(3) Yeterlik sınav kurulları, yeterlik yazılı ve sözlü sınav sorularını hazırlar, sınavların

yapılmasını sağlar ve sınavları değerlendirir.

(4) Yazılı sınavın yapılması ve değerlendirilmesi 23 üncü maddenin iki ila beşinci fık-

raları, sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi de 24 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca

yapılır.

Yeterlik sınavı

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur.

(2) Yazılı sınav, çalışma hayatı mevzuatı, kamu idaresi ve personeli ile ilgili mevzuat,

mesleki bilgiler, teftiş usulleri ve yöntemleri konularından yapılır.

(3) Yazılı sınavdan başarılı olabilmek ve sözlü sınava girebilmek için en az yetmiş puan

almak gerekir.

(4) Sözlü sınav, yazılı sınav konuları ile adayın anlama, ifade ve temsil yetenekleri dik-

kate alınarak yapılır. Buna göre sözlü sınavda, adayın;

a) Yazılı sınav kapsamındaki konular hakkındaki bilgisi,

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

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

değerlendirilir.

(5) Sözlü sınavda adaylar, sınav kurulu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendinde be-

lirtilen konularda elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri onar puan üzerinden de-

ğerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilerek toplanır ve yüz üzerinden sözlü

notu belirlenir. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için yüz üzerinden en az yetmiş puan almak

gerekir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(6) Yeterlik başarı sıralamasında, yeterlik yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması

esas alınır.

(7) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar yazılı

veya sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından ve duyurulmasından başlayarak on işgünü içinde

bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Bu itirazlar, dilekçenin kayda alınmasından itibaren sınav

kurulu tarafından incelenir ve sonuç ilgiliye en geç on işgünü içinde yazılı olarak bildirilir.

Müfettişliğe atanma

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, yeterlik başarı sırasına göre

müfettiş kadrolarına atanırlar. Yeterlik sınav notlarında eşitlik olması halinde, yetişme notu

esas alınır.

Başka göreve atanma

MADDE 38 – (1) Müfettiş yardımcılarından;

a) Müfettişlik yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler,
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b) Geçerli bir nedeni olduğunu belgeleyenler hariç, yeterlik sınavına girmeyenler,

c) Yetişme notu ortalaması yetmiş puanın altında olanlar,

ç) 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreyi aşanlar,

Bakanlıkta Kurul dışında memur unvanlı kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 39 – (1) Müfettiş yardımcılığı dâhil Kurulda en az on yıl çalışan müfettişler,

Başkanın teklifi üzerine, kıdem sırasına göre Başmüfettişliğe atanır.

Müfettişlik kıdemi

MADDE 40 – (1) Müfettişlik kıdeminde esas alınan süre; müfettiş yardımcılığında,

müfettişlikte ve müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla Bakanlık merkez, taşra

ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardaki idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz tüm

kanuni izinlerde geçirilen süredir.

(2) Aynı giriş sınavı ile müfettiş yardımcılığına giren müfettiş yardımcılarının kıdemi,

müfettiş yardımcılığına giriş sınavındaki başarı sırasına göre belirlenir.

(3) Aynı giriş sınavı ile müfettiş yardımcılığına giren müfettişlerin kıdemi, müfettişlik

yeterlik sınavındaki başarı puanlarına göre tespit edilir.

(4) Aynı giriş sınavı ile Kurulda göreve başlayan müfettiş yardımcılarından, yeterlik

sınavına geçerli bir nedene dayanarak girmeyenlerden, daha sonra yapılan yeterlik sınavıyla

müfettişliğe geç atananların kıdemleri, kendi dönemlerinden olan müfettişlerden sonra gelir.

(5) Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde, müfettişlik kıdemi esas alınır.

(6) Başkanlık yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılır-

lar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş olması halinde, bunların kıdem sırasının

tespitinde müfettişlik kıdemi esas alınır.

Müfettişlikten ayrılanların yeniden atanmaları

MADDE 41 – (1) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuru-

luşlarında bir göreve atanan müfettişler, Kurulda boş kadro bulunduğu ve meslekten ayrı kal-

dıkları süre içinde müfettişlik mesleğinin şeref ve onurunu zedeleyici harekette bulunmadıkları,

ayrıca Kurula yararlı olabilecekleri anlaşıldığı takdirde, Başkanın teklifi üzerine yeniden mü-

fettişliğe atanabilirler.

(2) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dö-

nenlerin kıdemi, müfettişlikten ayrıldıkları tarihten itibaren devam eder.

Müfettişlik güvencesi

MADDE 42 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, teftiş hizmetlerinin gerekleri ile

bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri müfettiş raporu, sağlık raporu veya

yargı kararı ile tespit edilmedikçe görevden alınamaz, kendi istekleri dışında idari görevlere

atanamazlar.
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(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına, mevzuatla belirlenen görevler ile teftiş hizme-

tiyle bağdaşır nitelikteki işler dışında görev verilemez.

(3) Müfettişler kesinleşmiş yargı kararı veya disiplin soruşturmasıyla ortaya konulmuş

delil karartma ve saptırma fiilleri olmadıkça, gerçekleştirdikleri teftiş, denetim, inceleme ve

soruşturmalar nedeniyle yapmış oldukları işlemlerden ve sonucunda tanzim etmiş oldukları ra-

porlardan veya kanunla verilen yetkilerini kullanmalarından dolayı sorumlu tutulamazlar. Ka-

naatleri veya aldıkları tedbirler nedeniyle açılacak özel hukuk davalarında husumet, Bakanlığa

tevcih edilir.

(4) Teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersiz-

likleri, müfettiş raporu, sağlık raporu veya yargı kararı ile tevsik edilen müfettiş ve müfettiş

yardımcıları, diğer memurluklara naklolunurlar.

ALTINCI BÖLÜM

Teftiş Faaliyetleri, Teftiş Türleri, Teftiş Raporları ve

Raporlar Üzerine Yapılan İşlemler

Teftiş faaliyetleri

MADDE 43 – (1) Başkanlık, Kurulun teftiş faaliyetlerini; iş teftişi ve idari teftiş faali-

yetleri olarak iki ana başlık altında yıllık olarak planlar.

(2) Yıllık olarak planlanan teftiş faaliyetleri “Genel Çalışma Planı” başlığında her yılın

aralık ayı içerisinde Bakana sunulur. Bakan tarafından onaylanan Genel Çalışma Planı Başkan

tarafından uygulamaya konulur.

(3) Müfettişlerin iş teftişi ile ilgili faaliyet ve işlemleriyle ilgili teftiş, inceleme ve so-

ruşturmaları iş teftişi kapsamında yürütülür.

(4) 4447 sayılı Kanun ile 4904 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilecek inceleme ve

teftişler ile il müdürlüklerinde 4857 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca

yapılan işçi şikâyetleri incelemesi işlemlerinin teftişi, iş teftişi faaliyetleri kapsamında planlanır

ve yürütülür.

(5) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yürütülen yetkilendirme ve belgelendirme

işlemlerinin teftişi ile eğitim kurumlarının ve ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve

denetimleri işlemlerinin teftişi, iş teftiş faaliyetleri kapsamında planlanır ve yürütülür.

(6) Teftiş faaliyetleri esnasında 49, 50, 51 ve 52 nci maddeler kapsamında değerlendi-

rilen fiil ve haller ile karşılaşılması halinde, durum derhal Başkanlığa bildirilir ve alınacak Ba-

kan onayı çerçevesinde işlem yapılır.

İş teftişi türleri

MADDE 44 – (1) Genel Çalışma Planının iş teftişine ilişkin bölümü “işin yürütümü”

ve “iş sağlığı ve güvenliği” teftişleri için ayrı ayrı hazırlanır. İş teftişi faaliyetleri, “programlı

teftiş” ve “incelemelerden oluşan program dışı teftiş” olmak üzere planlanır.

Programlı teftiş

MADDE 45 – (1) Genel Çalışma Planı kapsamında programlanan ve çalışma hayatın-

daki sorunların değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi sonucu işyerlerinde gerçekleştirilen

teftişlerdir.
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İnceleme

MADDE 46 – (1) İnceleme, programlı teftiş dışında çalışma mevzuatı ile ilgili talep

üzerine veya Kurula intikal ettirilen evraklardan teftiş hizmetiyle bağdaşır nitelikte olanların

teftiş programına alınması sonucu işyerlerinde gerçekleştirilen teftişlerdir.

İş teftişi rapor türleri

MADDE 47 – (1) Programlı teftiş raporu, programlı teftişler kapsamında gerçekleşti-

rilen teftişler sonucunda düzenlenen rapordur.

(2) İnceleme raporu, programlı teftiş kapsamı dışında, çalışma mevzuatı ile ilgili işyer-

lerinde gerçekleştirilen teftişler sonucu düzenlenen rapordur.

(3) İdari tedbir raporu, bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekille-

rinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilmesi du-

rumunda, işyerlerinde işin durdurulmasına ilişkin ilgili Yönetmelik gereği işlem yapılmak üze-

re, işin durdurulmasına gerekçe olan mevzuata aykırılıkları içeren rapordur. İşin durdurulması

işlemi bu rapor üzerinden yürütülür. Durdurma kararının kaldırılması talepleri üzerine yapılan

incelemelerde de aynı usul izlenir.

(4) Araştırma raporu, programlı teftişler ile program dışı teftişlerin hazırlanması aşa-

masında gerek görülmesi halinde, belirli bir sektör ya da alanın sorunlarının belirlenmesi ama-

cıyla veya Başkanın gerek gördüğü diğer konularda, Başkanın talimatıyla yürütülen araştırma

faaliyetleri sonucunda düzenlenen rapordur.

İdari teftiş türleri

MADDE 48 – (1) İdari teftiş görevleri müfettişlere, “programlı idari teftiş”, “idari in-

celeme”, “ön inceleme” ve “soruşturma” olarak verilir.

(2) Genel Çalışma Planının idari teftiş bölümünde, hangi birimlerin “programlı idari

teftiş” kapsamına alınacağı 49 uncu maddedeki esaslara göre belirlenir. İdari teftiş kapsamın-

daki diğer faaliyetlere ise Bakanlığın öncelikleri dikkate alınarak yer verilir.

Programlı idari teftiş

MADDE 49 – (1) Programlı idari teftişler; Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı

ile bağlı ve ilgili kuruluşların iş, işlem ve süreçlerinin mevzuata uygunluğu ile performans ve

kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve Bakanlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yardımcı

olmak için çözüm ve öneriler geliştirmek amacıyla belirli zaman aralıklarıyla Genel Çalışma

Planı çerçevesinde yapılır.

(2) İdari teftiş programları Bakanlık faaliyetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan ve kar-

şılaşılması muhtemel riskler değerlendirilerek ve bu riskler önceliklendirilerek hazırlanır.

İdari inceleme

MADDE 50 – (1) Bakan veya Başkan tarafından istenilen konular ile kanun, tüzük,

yönetmelik ve diğer mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlık ve aksaklıklar, şikâyet ve

ihbarlar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda soruşturma açılmasına gerek görülmeyen du-

rumlar hakkında idari inceleme yapılır.

31 Ekim 2012 – Sayı : 28453                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23



Ön inceleme
MADDE 51 – (1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

Hakkındaki Kanun kapsamına giren personelin, bu Kanun kapsamındaki eylem ve işlemleri
hakkında ön inceleme yapılır.

Soruşturma
MADDE 52 – (1) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuru-

luşların personeli ile ilgili diğer şahıslar hakkında, konusu yürürlükteki ceza mevzuatına göre
suç teşkil edebilecek nitelikte olan veya personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem
ve işlemlerle ilgili olarak soruşturma yapılır.

(2) Müfettişler;
a) Hüviyeti belli kimseler tarafından kişi veya olayın belirtildiği, soyut ve genel nitelikte

olmayan, açık adresli, imzalı ve suç teşkil edecek nitelikte iddiaları içeren, ancak iddiaların,
sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde ad, soyad ve
imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmayan ihbar veya şikâyet dilekçele-
rinde belirtilen konularda,

b) İdari teftiş veya idari inceleme sırasında suç sayılan bir eylemi saptamaları halinde,
c) Bakan tarafından doğrudan emir verilmesi halinde,
soruşturma yapmak ve rapora bağlamakla yükümlüdürler.
(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca soruşturma yapılabilmesi için durumun

derhal Başkanlığa bildirilmesi ve konuyla ilgili Bakan onayı alınması gerekir.
Görevden uzaklaştırma
MADDE 53 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak;
a) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve

defterlerini, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem kayıtlarını göstermekten veya bunlarla
ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan,

b) Teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek veya yanlış yollara sü-
rükleyecek davranışlarda bulunan,

c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka-
nununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunan,

ç) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış olan,
d) Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir, görevle ilgili önemli yolsuzluklarda bu-

lunan veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti ve kamu düzeni gerekleri yönün-
den görev başında kalmaları sakıncalı görülen,

f) Suç delilleri henüz elde edilememiş olmakla beraber, iş başında kalmalarının tahkikatı
güçleştireceği kanaatine varılan,

e) Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlara ait kıymetlerin muhafazasına mahsus yerlerdeki
kıymetlerin mevcudunda makul görülemeyecek miktarda açığı çıkan yahut suiistimali ile Ba-
kanlık, bağlı ve ilgili kuruluşları önemli miktarda zarara soktuğu sabit olan ya da göreve devamı
halinde meydana gelen zararın artmasına sebep olacağına kanaat getirilen,

memurları idari teftiş faaliyetlerinin her aşamasında geçici bir önlem olarak ve görevi
başında kalmasının sakıncalı olduğunun da açık bir biçimde ortaya konulması suretiyle usulüne
göre görevden uzaklaştırabilirler.
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(2) Bu hareket ve eylemlerden birinci fıkranın (a) bendinde gösterilenlerin bir tutanakla

tespit edilmesi gerekir.

Görevden uzaklaştırmada usul

MADDE 54 – (1) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin

aksamaması için gereken tedbirler birim amirince alınır. Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, mü-

fettiş tarafından gerekçesi ile birlikte görevden uzaklaştırılana, birim amirine, aylığının ödendiği

birime ve Başkanlığa yazı ile hemen bildirilir.

(2) Görevden uzaklaştırıldığı halde işini devretmeyip, görevi başında kalmakta ısrar et-

tiği tutanakla belgelenen personel hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince takibat

yapılması için müfettiş tarafından derhal, o yerin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat edilir

ve düzenlenen tutanak da bu yazıya eklenir.

(3) Görevden uzaklaştırmanın gereği olan hususların temininde aczi veya ihmali görülen

amirler hakkında da müfettiş tarafından ayrıca soruşturma yapılır. Görevden uzaklaştırılması

gereken personel hakkında işledikleri suçların türü ve mahiyetine göre kanuni esaslar dâhilinde

takibat yapılır.

(4) Görevden uzaklaştırılan personele ilişkin soruşturma ile ilgili birimlerce bu soruş-

turmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemin, diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve so-

nuçlandırılması zorunludur.

İdari teftiş rapor türleri

MADDE 55 – (1) Cevaplı rapor:

a) Cevaplı rapor, programlı idari teftişlerde noksan ve hatalı bulunan, mevzuata aykırı

bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi veya tamamlanması gereken işlemleri, kayıt ve he-

sapları, birimin genel durumunu, teftiş edilenlerin cevapları ile bu cevaplara ilişkin müfettişin

son görüşünü içeren rapordur.

b) Cevaplı raporun teftiş edilen birimin bulunduğu yerde düzenlenmesi esastır.

c) Bu raporlar, teftiş edilenlerin yürürlükteki hükümlere göre tenkidi gerekli görülen

işlem, eylem ve hareketleri hakkında düzenlenir. Herhangi bir eleştiri ve öneri getirilmeyen

konuların cevaplı raporda yer almaması gerekir.

ç) Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardaki gö-

revlilerinin işlemlerinin teftişi ile ilgili raporlar ünite veya servisler itibariyle hazırlanır. Birden

fazla ünite veya servis işi ile görevli olanların her ünite veya servise ait eylem ve işlemi ayrı

bir rapora konu olur.

d) Cevaplı raporlar inceleme ve teftişin bitirilmesinden sonra geciktirilmeden hazırlanıp

ilgili memur ve amirlerin savunma ve düşünceleri alınmak üzere, teftiş edilen birimin en yüksek

amirine verilir.

e) Cevaplı raporlar müfettişlikçe verilecek süre içinde, teftiş edilenler ile birinci ve ikin-

ci derecedeki amirleri tarafından raporların özel bölümlerinde cevaplandırılmak suretiyle mü-

fettişe geri gönderilir ve raporun bir nüshası da teftiş dosyasında saklanır.
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f) Kendilerine cevaplı rapor gönderilen veya verilenlerle amirleri, tenkit olunan işlem-

leri usul ve mevzuat çerçevesinde düzeltmek ve rapordaki cevaplarında bunu göstermekle gö-

revlidirler. Bunlar, tenkit maddelerinden bir kısmı veya tamamı hakkında müfettişten ayrı bir

düşüncede bulundukları takdirde, bunun hukuki dayanağını raporun özel kısmında açık ve kısa

şekilde belirtirler.

g) Müfettişler cevaplandırılarak kendilerine gönderilen veya verilen raporları incele-

dikten ve gerekiyorsa tamamlayıcı inceleme yaptıktan sonra, en kısa süre içinde, son düşünce-

lerini de katarak Başkanlığa gönderirler.

ğ) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmemesi ha-

linde son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

h) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılmaması hususunu müfettişler

kendileri izler. Haklı nedenlere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında

gereği yapılmak üzere, müfettişlerce Başkanlığa bilgi verilir.

ı) Cevaplı rapor düzenlenmesine gerek görülmediğinde durum müfettiş tarafından bir

yazı ile teftiş edilen birim ve kuruluşa bildirilir ve bu yazının, bir nüshası Başkanlığa da gön-

derilir.

i) Bakanlığın yurt dışı teşkilatı ile buralardaki görevlilerin çalışmaları en az yedi yıl

müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler tarafından teftiş edilir ve incelenir. Programlı idari teftiş

uygulamasında, her bir müfettişin yurt dışı teftiş süresi altı ayı geçemez. Gerektiğinde, Bakan

onayı ile bu süre uzatılabilir.

(2) Soruşturma raporu;

a) Soruşturma raporu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan-

ması Hakkında Kanun hükümlerine dayanmayan, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı

ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda görevli bütün personel ile suça iştirak eden ve suç işleyen diğer

şahısların, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata aykırı cezai ve hukuki sorumluluklarını

gerektirecek nitelikte olan, adli suç veya disiplin suçu ya da kusurlu sayılacak eylem ve dav-

ranışları hakkında yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlardır.

b) Adli ve idari yönden suç oluşturduğu saptanan eylem veya işlemlere ilişkin hususlar

ayrı soruşturma raporlarında yer alır. Adli soruşturma raporlarında idari ceza, önlem ve düzen-

lemelere ilişkin öneriler yer almaz.

c) Soruşturma raporlarının, doğrudan Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesi konusunda

ilgili kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Başkanlığa gönderilmesi esastır. An-

cak, soruşturmaya tabi personelin veya ilgili diğer kimselerin kaçması veya zimmete geçirilen

para, kıymetli eşya ve belgelerin kaçırılması veya zamanaşımı süresinin dolmasına az bir müd-

det kalmış olması gibi adli kovuşturmayı gerektiren hallerin müfettişlerce tespiti halinde, ilgi-

lilerin ifadeleri alınmak, suçun mahiyeti ve ne suretle kimin tarafından işlendiği de belirtilmek

suretiyle durum bir yazı ile derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Suçun ne suretle iş-

lendiğini belirten ve suçun nev’i ile kanunların hangi maddelerine temas ettiğini tayin ve tespit

eden soruşturma raporu, iki örnek olarak düzenlenerek aslı ilgili Cumhuriyet Savcılığına, örneği

Başkanlığa gönderilir.
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(3) Ön inceleme raporu;

a) Ön inceleme raporu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan-

ması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan ön inceleme sonucunda, ilgililer hakkında

soruşturma izni verilip verilmeyeceği hususunda düzenlenen rapordur.

b) Ön inceleme raporunda idari ceza, önlem ve düzenlemelere ilişkin önerilere yer ve-

rilmez.

(4) İdari inceleme raporu; Bakan veya Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde ka-

nun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlık ve aksaklıklar,

şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda soruşturma açılmasına gerek görül-

meyen durumlar hakkında yapılan inceleme üzerine düzenlenen rapordur.

(5) Genel durum raporu; Kurulun bir yıllık çalışma sonuçlarına, Bakanlıkça uygulanan

politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumuna, idarede gözlenen aksaklıklara, mevzuat

yetersizliklerine ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve

önerileri içeren ve Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça gerek görüldüğünde düzenlenen rapordur.

İş teftişi raporları üzerine yapılan işlemler

MADDE 56 – (1) İş teftişi faaliyetleri kapsamında düzenlenen raporlar, en kısa sürede

Kurul tarafından mevzuata uygunluk yönünden incelenir. Raporlarda müfettişin mevzuata da-

yanan görüş ve kanaatlerine müdahale edilemez.

(2) İş teftişi raporunun birden fazla müfettiş tarafından düzenlenmesi ve müfettişler

arasında raporun düzenlenmesiyle ilgili görüş farklılıklarının bulunması halinde, bu farklılıklar

gerekçeleriyle birlikte raporda belirtilir ve Başkan tarafından onaylanan görüş doğrultusunda

işlem yapılarak gereği için ilgili yerlere gönderilir.

Raporların işleme konulması

MADDE 57 – (1) İl müdürlüklerine ve/veya ilgili birimlere gereği yapılmak üzere doğ-

rudan gönderilen iş teftişi raporlarında belirtilen işlemler geciktirmeksizin yerine getirilir. An-

cak, raporda maddi hata veya mevzuata açıkça aykırı yönler bulunması halinde, rapor işleme

konulmaz ve aykırılık gerekçeleriyle birlikte Başkanlığa intikal ettirilir. Başkanlığın vereceği

karar, Bakanlık görüşü olarak uygulamaya esas alınır. Başkanlığın görüşü, ilgili İl Müdürlükleri

ve/veya birimler ile ilgili grup başkanlığına gönderilir.

(2) İl müdürlükleri, işverenlerden intikal eden işyerlerindeki mevzuata aykırılıkların

giderildiğine dair bildirimleri işyeri dosyalarında muhafaza eder. Bu bildirimler, Başkanlığın

talebi olmadığı sürece Kurula intikal ettirilmez.

(3) İdari teftişler sonucu düzenlenen raporlar, Başkanlık tarafından incelendikten sonra

Bakana sunulur. Ancak, raporda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar varsa, bun-

ların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten yazılı olarak istenir. Rapordaki inceleme ek-

sikliği Başkanlığın talebi üzerine ilgili müfettişçe giderilir. Eksik incelemeye ilişkin hususlar

haricinde müfettişin, Başkanlığın görüşüne katılmaması halinde, müfettişin görüşü ile birlikte

Başkanın görüşünün de belirtildiği onay hazırlanarak, Bakana sunulur. Bakanca onaylanan gö-

rüş doğrultusunda işlem yapılır.
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(4) Üçüncü fıkrada belirtilen idari teftiş raporlarının birden fazla müfettiş tarafından

düzenlenmesi ve müfettişler arasında raporun sonuçları ile ilgili görüş farklılıklarının bulunması

halinde, bu farklılıklar raporda gerekçeleriyle birlikte belirtilir. Rapor Başkanlık tarafından in-

celenir. Raporda mevcut farklı görüşlerden değiştirilmesi istenen husus ilgili müfettişten yazılı

olarak istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, müfettişlerin farklı görüşleri ile birlikte

Başkanın görüşünün de belirtildiği onay hazırlanarak, Bakana sunulur. Bakan tarafından onay-

lanan görüş doğrultusunda işlem yapılmak üzere rapor ve ekleri, gereği için Başkanlıkça ilgili

birimlere ve/veya mercilere gönderilir.

Teftiş rehberi

MADDE 58 – (1) Kurulun her türlü teftiş faaliyetinin planlanması, programlanması ve

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere “Teftiş Rehberi” hazırlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Hizmetiçi Eğitim

Hizmetiçi eğitimin hedefleri

MADDE 59 – (1) Kurulun hizmet özellikleri ile Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı,

kalkınma planları, uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda hizmetiçi eğitimin hedefleri

aşağıdadır:

a) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerini sağlamak,

b) Müfettişlere, müfettiş yardımcılarına ve büro çalışanlarına hizmet alanındaki yenilik-

lerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri, uygulama yeteneği ve davranışları kazandırmak,

c) Hizmet ile ilgili temel prensip ve tekniklerin uygulama birliğini sağlamak,

ç) Müfettişlerin ve müfettiş yardımcılarının uygulamaya yönelik bilimsel araştırma yap-

ma isteğini teşvik etmek ve desteklemek,

d) Müfettişlerin, müfettiş yardımcılarının ve büro çalışanlarının mesleki yeterlik ve an-

layışlarını geliştirmek,

e) Müfettişlerin, müfettiş yardımcılarının ve büro çalışanlarının moral gücünü ve mes-

leki motivasyonunu yükseltmek, beşeri ve toplumsal ilişkilerini, göreve bağlılıklarını ve te-

şebbüs gücünü artırmak.

(2) Hizmetiçi eğitim faaliyetleri Başkanlık tarafından planlanır ve yürütülür.

Hizmetiçi eğitim türleri

MADDE 60 – (1) Müfettiş, müfettiş yardımcısı ve büro çalışanlarının eğitimi aşağıdaki

şekillerde yapılır.

a) Uyum eğitimleri,

b) Aday memurların yetiştirilmesi eğitimleri,

c) Yetiştirme eğitimleri,

ç) Mesleki gelişim eğitimleri.

(2) Başkanın onayı alınmak suretiyle kurs, seminer, sempozyum, konferans, panel ve

inceleme gezileri türünden her türlü hizmetiçi eğitim faaliyeti düzenlenebilir.
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Uyum eğitimleri
MADDE 61 – (1) Bu eğitimler, Kurula yeni katılan müfettiş yardımcıları ve büro ça-

lışanlarını yapacağı işe hazırlamak amacıyla kısa süreli olarak düzenlenir. Eğitimde, kurumsal
tutum, davranış ve çalışma ilişkileri ile işin gerektirdiği temel bilgiler öğretilir.

(2) Yukarıdaki fıkra dışında, başka birimlere veya kurumlara atama, görevlendirilme
ve benzeri sebeplerle Kuruldaki görevlerinden en az altı ay süre ile ayrı kalan müfettişlere,
geri döndüklerinde, gerekli görülmesi halinde, başta mevzuatta meydana gelen değişiklikler
olmak üzere diğer konularda verilecek eğitimler, uyum eğitimi kapsamında gerçekleştirilir.

Aday memurların ve müfettiş yardımcılarının yetiştirme eğitimleri
MADDE 62 – (1) Yeni göreve başlayan ve aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin

eğitimleri almamış olan müfettiş yardımcılarının eğitimlerinin planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine göre ya-
pılır.

(2) Yetiştirme eğitimleri, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için 30 uncu maddenin
ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eğitimlerdir.

Mesleki gelişim eğitimleri
MADDE 63 – (1) Müfettişler, müfettiş yardımcıları ve büro çalışanları; mesleki bilgi,

beceri ve donanımlarını artırarak daha etkin ve verimli olmalarını, alanı ile ilgili yeni gelişme-
leri öğrenmelerini ya da yeni bireysel bilgi, beceri ve yetenekler edinmelerini sağlamak, bilgi
tazelemek, değişikliklere uyum sağlamak, teknoloji kullanma kapasitelerini artırmak hedefle-
rine yönelik olarak mesleki gelişim eğitimlerine tabi tutulurlar.

(2) Mesleki gelişim eğitiminin süresi, konuları, yeri, tarihleri ve eğitimde yer alacak
diğer faaliyetler Başkanlık tarafından planlanır.

(3) Mesleki gelişim eğitimleri; çalışma hayatı ile ilgili mevzuat, müfettişlerin bilgi, gör-
gü ve yeteneklerinin artırılması, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından izlenebilmesi ve
bu hususlarla ilgili uluslararası gelişmeler konularında yapılır.

(4) Mesleki gelişime yönelik eğitimler, kurum içi ve dışı olarak düzenlenebileceği gibi
üçüncü fıkrada belirtilen konularda diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım
şeklinde de sağlanabilir.

(5) Müfettişler ve müfettiş yardımcılarının mesleki gelişimlerine yönelik olarak, yurtiçi
ve yurtdışında düzenlenen;

a) Sertifikalı ve/veya sertifikasız kurs, seminer, panel ve konferanslara,
b) Akademik ve kariyer eğitimlerine,
c) Yabancı dil eğitimlerine,
katılmaları imkanlar ölçüsünde teşvik edilir.
(6) Müfettişler ve müfettiş yardımcılarının mesleki gelişimlerine yönelik olarak yurt-

dışına gönderilmesinde, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönet-
melik hükümleri uygulanır.

Yıllık plan ve programlar
MADDE 64 – (1) Hizmetiçi eğitim, Yıllık Eğitim Planına göre gerçekleştirilir.
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(2) Yıllık Eğitim Planı, Başkanlıkça hazırlanır ve her yılın aralık ayında Başkanın ona-

yına sunularak kesinleşir.

(3) Yıllık Eğitim Planında, mevzuatta, teknolojide meydana gelen gelişmeler sonucunda

veya kurumsal ve sosyal fayda görüleceği durumlarda değişiklik yapılabilir.

Programların süreleri

MADDE 65 – (1) Eğitim programlarının süreleri, varılmak istenilen amaca uygun ola-

rak; programın yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, ayrılacak ödenek ve diğer program-

larla ilişkisi gibi unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir.

Eğitimin yeri ve hizmet satın alınması

MADDE 66 – (1) Hizmetiçi eğitim Bakanlık birimlerinde veya diğer kamu ve özel ku-

ruluşlara ait yerlerde gerçekleştirilir.

(2) Hizmetiçi eğitim, ilgili mevzuata göre hizmet satın alınarak da yapılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik belgesi ve mühür

MADDE 67 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına Bakan tarafından imzalanmış

müfettişlerin görev ve yetkilerinin belirtildiği birer kimlik belgesi verilir. Ayrıca müfettişlere

birer resmi mühür ve beratı verilir.

(2) Müfettişler, teftişe başlamadan önce veya duruma göre teftiş sırasında, kimlik bel-

geleriyle kendilerini tanıtırlar.

Haberleşme

MADDE 68 – (1) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını,

Başkanlığa veya bağlı oldukları grup başkanlığına yazılı olarak telgraf, faks veya elektronik

ortamda uygun araçlarla bildirirler. Ancak aynı gün içindeki gidiş ve dönüşler bildirilmez. He-

yet halinde çalışmalarda yazışma ve haberleşmeler kıdemli müfettiş tarafından yapılır.

(2) Müfettişler tarafından Başkanlığa veya grup başkanlığına gönderilecek yazılar resmi

yazışma kurallarına göre yapılır.

(3) Faksla iletilen yazıların asılları, takip eden ilk iş gününde Başkanlığa veya grup

başkanlığına verilir ya da gönderilir. Ancak görev yerlerinden ayrılış veya görev yerlerine varışa

ilişkin faksların asılları intikal ettirilmez.

Yazışmalar

MADDE 69 – (1) Müfettişler, görevleriyle ilgili olarak kamu kuruluşları ile gerçek ve

tüzel kişilerle, 18/10/2004 tarihli ve 2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-

nulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve standart

dosya planına uygun olarak doğrudan yazışma yapabilirler. İş teftişi ile ilgili yazışmalar hariç,

Başbakanlığa, bakanlıkların merkez ve yurt dışı birimlerine ve yabancı ülkelere yönelik olarak

yapılan yazışmalar ise Başkanlık aracılığıyla genel esaslara göre yapılır.

Rapor ve yazıların numaralanması

MADDE 70 – (1) Müfettişler düzenledikleri raporlara her takvim yılı itibariyle birden

başlayan ve sıra takip eden bir numara verirler.
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(2) Müfettişler, yazılarına takvim yılı itibariyle birden başlayan ve sıra takip eden bir

numara verirler.

(3) Rapor numarasından önce gelmek üzere sırasıyla müfettiş sicil numarası, raporun

türünü belirten ibare; yazı numarasından önce gelmek üzere de müfettiş sicil numarası yazılır.

Çalışma ve hakediş cetveli:

MADDE 71 – (1) Müfettişler ve müfettiş yardımcıları her ay sonunda, yaptıkları ça-

lışmalar ile hesap durumlarını gösteren çalışma ve hakediş cetveli düzenlerler.

(2) Bu cetvelin çalışma durumuna ait bölümünde resmi tatillere rastlayan günler ile se-

yahatte geçen günler işaret edilmek suretiyle çalışma günlerinin nerelerde ve hangi işleri gör-

mekle geçirildiği, kısa ve yapılan işler hakkında açık bir fikir edinmeyi mümkün kılacak cüm-

lelerle günlük olarak belirtilir. Cetvelin özel tablo ve sütunlarında o ay içinde gönderilen yazılar

ile düzenlenen raporların tarih ve numaraları gösterilir.

(3) Cetvelin hakediş durumunu gösteren kısmında ise, müfettişlerin hesap durumları

aylık olarak düzenlenir. Bir ayın cetvelinde o ay içinde çekilen ve iade edilen paralarla birlikte,

müfettiş ve müfettiş yardımcısının o ayın sonunda hazineye karşı olan hesap durumu da gös-

terilir. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları ertesi aya borç bakiyesi devredemez.

(4) Düzenlenen çalışma ve hakediş cetvelleri Başkanlığa veya grup başkanlığına ertesi

ayın ilk üç işgünü içerisinde verilir. Grup başkanlıklarına verilen çalışma ve hakediş cetvelleri,

incelenip imzalandıktan sonra en geç beşinci işgünü Başkanlığa gönderilir.

Harcırah ve diğer istihkakların alınması

MADDE 72 – (1) Müfettişler harcırahlarını ve diğer istihkaklarını Başkanlıkça belir-

lenecek ve mali mevzuatın öngördüğü usul ile alırlar.

(2) Müfettişler her ay sonunda, o aya ait olarak aldıkları harcırah avansından borçlu

kaldıkları takdirde, borçlu kaldıkları miktarı en geç ayın son işgünü iade ederler.

Görevden ayrılma halinde iade edilecek demirbaşlar, diğer eşya ve belgeler

MADDE 73 – (1) Müfettişler, herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılmaları halinde,

kendilerine verilmiş olan kimlik belgesi, mühür, bilgisayar gibi demirbaş, eşya ve belgeleri

Başkanlığa veya grup başkanlığına iade ederler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 74 – (1) 16/11/1991 tarihli ve 21053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği,

(2) 16/10/1996 tarihli ve 22789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği,

(3) 10/10/2004 tarihli ve 25609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu

Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 75 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el sanatları eğitim merkezi müdürlüklerinin

Bakanlıkça belirlenen ulusal tarım politikaları çerçevesinde, kırsal alanda istihdama yönelik
meslek ve alt meslekleri kazandırma konularındaki görev ve çalışmalarına ilişkin esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bakanlığa bağlı el sanatları eğitim merkezi müdür-

lüklerinin çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun

15 inci maddesi, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 3/6/2011 tarihli ve
639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 18/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Başkanlık: Bakanlık, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,
c) Döner sermaye işletmesi: 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Ba-

kanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun ile ku-
rulan işletmeleri,

ç) Katılım belgesi: El sanatları eğitim merkezi müdürlüklerinde değerlendirme yapıl-
mayan her türlü faaliyete katılanlara verilen belgeyi,

d) Kısa süreli kurs: Altı aydan kısa süreli kursları,
e) Kurs: Yeni bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmayı amaçlayan, bir öğretim

programına göre yürütülen ve sonunda başarı değerlendirmesi yapılan faaliyeti,
f) Kurs bitirme belgesi: El sanatları eğitim merkezi müdürlüklerince düzenlenen kursları

başarı ile tamamlayanlara, iş birliği yapılan merkez tarafından e-yaygın sistemi üzerinden ve-
rilen belgeyi,

g) Kursiyer: Kurslarda kısa veya uzun süreli eğitim gören kişiyi,
ğ) MEB: Milli Eğitim Bakanlığını,
h) Merkez: MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi mer-

kezlerini,
ı) Müdürlük: El sanatları eğitim merkezi müdürlüklerini,
i) Not Döküm Çizelgesi: El sanatları eğitim merkezi müdürlüklerinde, kursiyerlere kurs

bitirme belgesi ile birlikte verilen, başardığı modüller, süreler ve yeterliklerin yer aldığı,
21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın
Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin ek-3’ünde yer alan çizelgeyi,
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j) Öğretici: Unvanı ne olursa olsun fiilen eğitim ve öğretim ile görevli öğretim eleman-
larını,

k) Uzun süreli kurs: Altı ay ve daha uzun süreli kursları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim, Öğreticiler ve Kursiyerler

Eğitim ve öğretim
MADDE 5 – (1) Eğitim ve öğretim faaliyeti, parasız yatılı ve gündüzlü mesleki eğitim

şeklinde uygulanır.
(2) Kurslarda eğitim programı olarak; MEB tarafından hazırlanan veya Bakanlık tara-

fından görevlendirilen müdürlükler ile MEB tarafından görevlendirilen merkezlerce oluşturu-
lacak ortak komisyonlar tarafından hazırlanan ders programları uygulanır.

(3) Ortaöğretim mezunları, genel bilgi derslerinden muaf tutulur. Bu kursiyerler muaf
tutuldukları genel bilgi ders saatlerinde atölye uygulaması yaparlar.

(4) Kurslardaki eğitimin MEB eğitimine denklik işlemleri, 3/7/2002 tarihli ve 24804
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre yürütülür.

(5) Müdürlükte, Başkanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle farklı konularda kurslar
açılabilir.

(6) Müdürlükçe kurs açılabilmesi için, en az oniki kursiyerin kesin kayıt yaptırması ge-
reklidir.

(7) Kurslara devam eden kursiyer sayısının sekiz ve daha altına düşmesi halinde, ilgili
kursun devam etmesi veya iptal edilmesi Başkanlığın yetkisindedir. Kursun iptal edilmesi du-
rumunda; istekleri halinde kursiyerlerin devam eden diğer eğitim merkezlerindeki aynı konu-
daki kursa kayıtları yapılır. Bu işlemlerin e-yaygın sistemi üzerinden yürütülmesi için ilgili
merkez ile önceden işbirliği yapılır.

(8) Kursa alınabilecek kursiyer sayısı, Başkanlıkça tespit edilen müdürlük kursiyer
kapasitesi ile sınırlıdır.

(9) Kurslarda; teorik derslerde en fazla kırk, uygulamalı derslerde ise en az oniki kur-
siyer için bir öğretici görevlendirilir.

(10) Kursların denetim ve gözetim işlemleri, Bakanlık ve MEB tarafından ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(11) Kursiyerlere iş hayatının tanıtılması, çalışma şartlarına uyum sağlamaları, örnek
çalışmaların yerinde izlenmesi ve gözlenmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili
birimlerine ve kurs konuları ile ilgili yurt içindeki örnek iş yerleri ve kooperatiflere geziler dü-
zenlenebilir.

(12) Yerleşim bölgesi dışında olan müdürlükler, gündüzlü kursiyerlerin kurslara gelip
gidebilmeleri için şehir merkezine bütçe imkanları dahilinde araç görevlendirilebilir.

Öğreticilerin görevlendirilmesi ve nitelikleri
MADDE 6 – (1) Öğreticilerde bulunması gereken özellikler şunlardır:
a) Genel bilgi dersleri için; müdürlükte çalışan öğretmenlik formasyonu eğitimi almış

fakülte mezunları, bu özellikte öğretici bulunmaması halinde MEB’de çalışan öğretmenler,
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emekli öğretmenler, öğretmenlik formasyonu eğitimi almış fakülte mezunları veya Bakanlıkta
görev yapan fakülte mezunları öğreticilik yaparlar.

b) Meslek dersleri için; öğreticilik yapacağı konu ile ilgili mühendislik fakültesi, eğitim

fakültesi, meslek yüksekokulu mezunları veya MEB tarafından onaylanmış usta öğretici bel-

gesine sahip olanlar, bunların temininin mümkün olmaması durumunda ise müdürlükten kurs

sertifikası alanlar öğreticilik yaparlar.

c) Geçici personel olarak ek ders görevi verilerek görevlendirilecek öğreticilerle mü-

dürlük arasında ek-1’de yer alan Kadrosuz Usta Öğreticilerle İlgili İş Sözleşmesi yapılır. Söz-

leşmenin süresi, bir mali yıl içerisinde kalmak şartıyla en fazla on iki aydır.

ç) Öğreticilik yapma şartlarını taşıyan gönüllü kişilerin, bilgi ve tecrübelerinden ücretsiz

olarak yararlanabilme imkânı verecek gönüllü öğretici sistemi uygulanabilir.

Kursiyerlerde aranan şartlar

MADDE 7 – (1) Müdürlüğe alınacak kursiyerlerde aranacak şartlar şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Yatılı kursiyerler için en az ondört, en fazla yirmidört; gündüzlü kursiyerler için en

az ondört yaşında olmak,

c) Yatılı kursiyerler için taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar hariç olmak üzere,

ertelenmiş olsa dahi bir suçtan dolayı mahkûm olmamak,

ç) Yatılı kursiyerler için evli olmamak,

d) Uzun ve kısa süreli kurslar için, MEB modül programındaki giriş koşullarını taşı-

mak,

e) Herhangi bir müdürlükte, eğitim ve öğretimine devam ederken hiçbir müdürlüğe

kursiyer olarak alınmama cezası almamış olmak,

f) Erkek kursiyerler için öğretim süresince askerlikle ilişkisi olmamak.

Kursiyerlerin kayıt süresi

MADDE 8 – (1) Müdürlükte, kurslarla ilgili tüm faaliyetler yıl boyunca sürdürülür.

Faaliyetler ve tatiller, müdürlük tarafından hazırlanan çalışma takviminde belirtilir.

(2) Ön kayıt işlemleri, doğrudan müdürlük veya internet üzerinden, kesin kayıtlar ise

doğrudan müdürlük tarafından yapılır.

(3) Uzun ve kısa süreli kurslara kesin kaydı yapılan kursiyerlerin bilgileri, kurs başla-

dıktan en geç onbeş gün sonra Başkanlığa gönderilir.

Kursiyerlerden kayıt sırasında istenecek belgeler

MADDE 9 – (1) Kursiyerlerden kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Örneği ek-2’de yer alan Kursiyer Başvuru ve Beyan Formu,

b) Öğrenim belgesi veya müdürlükçe onaylı sureti,

c) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf.

(2) Kayıt sırasında istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edi-

lenlerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

(3) Kursiyerler eğitime devam ederken, Kursiyer Başvuru ve Beyan Formunda, beyan

ettikleri durumlarında değişiklik olması halinde, buna ilişkin beyanı zamanında ibraz etmek

zorundadırlar.
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Kursların açılması
MADDE 10 – (1) Müdürlük, planlanan kursa ait kursiyer listesi ile öğretici bilgilerini,

iş birliği yapılan merkeze ulaştırarak kurs onayının alınmasını sağlar. Kurs onayının alınması
ile kurs ve kursiyer bilgilerinin e-yaygın sistemine tanımlanması işlemleri, kurs başlama tari-
hinden en geç bir gün öncesinde merkeze bildirilir.

Kursiyerlerin başarılarının değerlendirilmesi ve itiraz
MADDE 11 – (1) Not verme düzeni ve sınavlarda, MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yö-

netmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Sınav sonuçları, bütün sınavlar bittikten sonra onaylı cetvellerle topluca açıklanır.

Bu cetvellerde, her kursiyerin aldığı not belirtilir. Cetvellerin asılları müdürlükte muhafaza
edilir.

(3) Kurs sonu sınavlarında başarı gösteren kursiyerlerin isimleri ve başarı durumları,
kursun bitimini takiben bir ay içinde Başkanlığa bildirilir. Listelerin bir örneği müdürlükte, bir
örneği ise Başkanlıkta sürekli saklanır.

(4) Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonucun açıklanmasından itibaren beş gün içinde
müdürlüğe yapılır. İtiraz, sınav komisyonu tarafından beş gün içinde sonuçlandırılır.

Belge
MADDE 12 – (1) Kursiyerlere aldıkları eğitimlerle ilgili olarak verilecek her türlü bel-

ge, MEB tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde hazırlanır.
(2) Kurs sonunda başarılı olan kursiyere; merkez, müdürlük ve işbirliği yapılan kurumca

ortaklaşa imzalanan Kurs Bitirme Belgesi verilir. Başarısız olan kursiyere Katılım Belgesi ve-
rilir.

(3) Denklik işlemlerinde kullanılmak üzere, kursiyerin bitirdiği kursa ait tüm ders adları
ve saatlerinin yer aldığı Not Döküm Çizelgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kısa süreli kurslar
MADDE 13 – (1) Müdürlük; bulundukları il merkezinde ve dışında, Başkanlığın uygun

görüşünü almak ve kursun açılacağı ildeki Bakanlık il müdürlüğü ve merkez ile işbirliği yap-
mak suretiyle kısa süreli meslek kursları açabilir.

(2) Kısa süreli kurs duyuruları ve kayıtları, kurs başlangıç tarihinden bir ay önce başlar.
(3) Kısa süreli kurslarda dinlenme tatili uygulanmaz.
(4) Kısa süreli kurslarda sadece kurs sonu sınavı yapılır.
(5) Kısa süreli kurslarda askerlikle ilişkisi olmamak şartı aranmaz.
(6) Kısa süreli kurslarla ilgili diğer hususlarda uzun süreli kurs hükümleri uygulanır.
Satın alma, ihale, muayene ve teslim alma işleri
MADDE 14 – (1) Müdürlüğün mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, 4/1/2002 tarihli ve

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu hükümlerine göre yapılır. Satın alma ve ihale komisyonunda görev alanlar, muayene
ve teslim alma komisyonunda görev alamazlar.

(2) Eğitim ve öğretim için gerekli araç, gereç ve temrinlik hammaddeler, genel bütçe
ve döner sermaye işletmesi aracılığı ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanarak satın alınır.
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Ürünlerin satışı

MADDE 15 – (1) Müdürlükte üretilen ürünlerin satışı, 14/6/1984 tarihli ve 84/8213

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönet-

meliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Ürün fiyatları; müdür, idari ve mali işler birimi için görevlendirilen personel, en az

bir öğretici ile sayman veya tevkil edeceği kişinin katılmasıyla kurulacak en az dört kişilik

fiyat değerlendirme komisyonu tarafından tespit edilir.

(3) Ürünler; yurt içi ve yurt dışı fuar, sergi, daimi ve geçici satış yerlerinde satılabilir.

(4) Satılan ürünlerin bedelleri, ilgili döner sermaye işletmelerine gelir kaydedilir.

Bütçe

MADDE 16 – (1) Müdürlüğün eğitim faaliyetlerini yürütmesi ile ilgili giderleri, mü-

dürlüğün genel bütçe ve döner sermaye işletmesi bütçesinden karşılanır.

(2) Müdürlüğün genel bütçe harcamaları; her yıl Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları so-

nunda Başkanlığa bildirilir.

Öğreticilerin giderleri

MADDE 17 – (1) Öğreticilerin giderleri aşağıdaki şekilde karşılanır:

a) Müdürlüğün; müdür, daimi ve geçici öğreticilerine ilgili mevzuat çerçevesinde ders

ve ek ders ücreti ödenir.

b) Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden gelen talepler üzerine açılan

kursların öğretici giderleri, kursu talep eden kurum, kuruluş ve fon yönetimlerince karşılanır.

Personel ile ilgili hükümler

MADDE 18 – (1) Müdürlüğe atanacak personelin, Bakanlıkça belirlenen norm kadro

kıstaslarına sahip olması şartı aranır.

(2) Müdürlükte çalışan tüm personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarında Başkan-

lığın uygun görüşü aranır.

Projeler

MADDE 19 – (1) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konular ile ilgili olarak; müdürlük

veya diğer kurum ve kuruluşların işbirliğinde, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde hazırla-

nan projeler, Başkanlık onayı ile uygulamaya konulur.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 20 – (1) 22/4/2010 tarihli ve 27560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan El

Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve El Sanatları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Çalışma

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
LİMANLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liman başkanlıklarının liman idari sınırları

ve sahası ile demirleme sahalarını belirlemek, idari sahadaki gemilerin veya deniz araçlarının
seyir, demirleme veya kıyı tesislerine yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uyulacak kurallar
ile her türlü yük ve yolcunun tahmil ve tahliye yöntemlerini, yer ve zamanlarını, gemilerin
veya deniz araçlarının bildirimlerini, kılavuzluk ve römorkörcülük ile ilgili gereklilikler ile
idari sahadaki seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti ile disiplinin sağlanmasına ilişkin
gereklilikleri ve diğer ilgili hususları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; iç sularda bulunan liman başkanlıkları hariç olmak

üzere liman başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları ile tüm denizcilik faaliyetlerine
ilişkin olarak gemi, deniz aracı ve kıyı tesisi ilgililerinin liman başkanlığına karşı sorumluluk-
larını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, aksi belirtilmedikçe devlet gemileri, askeri gemiler ve
askeri kıyı tesisleri ile kolluk birimlerine ait gemi ve kıyı tesisleri dışında, liman idari sahasında
faaliyette bulunan tüm gemi ve deniz araçları ile kıyı tesislerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu,

10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ile 26/9/2011
tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci madde-
lerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
b) Barınma merkezi: Gemi ve deniz araçlarının, liman başkanlığınca belirlenen toplu

halde bağlandıkları ve barındıkları tesisleri,
c) Deniz aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak

kullanılan her türlü araç veya yapıyı,
ç) Deniz uçağı: Su üstünde hareket ve manevra yapmak üzere inşa edilmiş her türlü

hava aracını,
d) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka

aletle seyredebilen her tekneyi,
e) Gemi veya deniz aracı ilgilileri: Donatan, işleten, kiracı, kaptan veya acenteleri ile

gemiyi veya deniz aracını temsile yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
f) Gemi işletmecisi: Geminin maliki olsun veya olmasın, geminin zilyetliğine sahip

olan, teknik ve ticari bakımdan gemiyi kendi hesabına işleten, geminin işletimi ve yönetimi
sorumluluğunu alan ve bu Yönetmeliğin ve ilgili diğer mevzuatın yüklediği tüm görev ve so-
rumlulukları devralmayı kabul eden, deniz emniyeti ve deniz kirlenmesinin önlenmesi konu-
larında sorumluluk ve görevler taşıyan gerçek veya tüzel kişiyi,
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g) Gemi rotalama sistemi: Kaza riskini azaltmak ve deniz trafiğini düzenlemek amacıyla
oluşturulmuş bir veya daha fazla rota ile trafik ayırım düzenini, trafik ayırım şemalarını, çift
yönlü rotaları, tavsiye edilen rotaları, kaçınılacak, girişe yasak veya demirlemeye yasak alanları,
kıyıya yakın trafik bölgelerini, dönüşleri, tedbir alınacak alanları içeren sistemi,

ğ) Gemi sahibi veya donatanı: Gemi sicilinde geminin adlarına kayıtlı olduğu gerçek
veya tüzel kişileri; gemi, sicilde kayıtlı değilse geminin mülkiyetine sahip olan gerçek veya
tüzel kişileri; gemi, bir devletin mülkiyetinde olup da bu devlette donatan veya gemi işletme
müteahhidi olarak müseccel bulunan bir şirket tarafından işletilmekte ise bu şirketi,

h) Gros ton (GT): Geminin, 21/9/1978 tarihli ve 2169 sayılı Kanunla onaylanması uy-
gun bulunan Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 Uluslararası Sözleşmesi ile 12/3/2009 tarihli
ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme
Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş belgesinde gösterilen gros tonilatosunu,

ı) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme
Genel Müdürlüğünü,

i) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,
j) IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodunu,
k) Kıyı tesisi: 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyılarda dol-

durma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde yapılabilen liman, kruvaziyer liman, yat
limanı, yolcu terminali, rıhtım, iskele, yanaşma yeri, akaryakıt veya sıvılaştırılmış gaz boru
hattı şamandırası veya platformu, balıkçı barınakları, gemi geri dönüşüm tesisi, tersane, tekne
imal ve çekek yeri gibi tesisler ile bunlara bitişik diğer daimi tesisleri, deniz ulaşımına yönelik
diğer alt veya üst yapı tesisleri ile duba, fener, mahmuz, kıyı perdeleri deşarj hattı, deniz altı
kabloları ile açık deniz platformları ve benzeri yapıları,

l) Kıyı tesisleri hizmetlerinde kullanılan gemi ve deniz araçları: Kılavuzluk ve römor-
körcülük teşkilatına veya kıyı tesislerine ait gemi ve deniz araçları ile kıyı tesisi inşaatına, batık
çıkarma, tarama, denizde ve kıyıda aynı projeye hizmet eden, liman başkanlığınca faaliyetine
izin verilmiş gemi ve deniz araçlarını,

m) Kıyı tesisi ilgilileri: Kıyı tesislerini İdareden izin almak suretiyle işleten gerçek ki-
şiler veya tüzel kişiler ile kıyı tesislerinin yöneticilerini ve sorumlularını,

n) Kulüp: Bir geminin donatanı veya işleteni olarak üçüncü kişilere karşı olan sorum-
luluklar ve yapılmak zorunda kalınan masraflara ilişkin muafiyetli veya muafiyetsiz koruma
ve tazmin sigortasını veya diğer geçerli sigorta biçimleri ve benzer koruma şartları sunan mali
güvenceyi veren kuruluşu,

o) İkmal yapan gemi: Yakıt, yağ veya su alan gemiyi,
ö) Liman başkanlığı: Ülkemizde mevzuat ile kurulmuş her bir liman başkanlığını,
p) Liman çıkış belgesi: Liman idari sınırlarını aşarak sefer yapacak gemilere, 4922

sayılı Kanun kapsamında liman başkanlığınca düzenlenen belgeyi,
r) Liman idari sahası: Liman başkanlığının görev, yetki ve sorumluluk sahasını,
s) Liman sahası: Her türlü limancılık iş ve işlemleri ile faaliyetlerinin yapıldığı, gümrük

ve acentecilik ve benzeri hizmetlerin sunulduğu tüm kıyı tesislerini ve demirleme sahalarını
kapsayan deniz ve kıyı alanlarını,

ş) Liman tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin güvence içinde yük ve
yolcu alıp verebilecekleri veya yatabilecekleri, barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra de-
mir yerleri ve yaklaşma alanları ile kapalı ve açık depolama alanlarını, atık alım tesislerini,
idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımları ve bu bölüm-
lerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları
içine alan bölümleri içeren doğal ya da yapay deniz yerlerini,
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t) LRIT: Gemilerin uzak mesafelerden tanımlanması ve izlenmesi sistemini,
u) Ordino: Gemilerin ve deniz araçlarının, kıyı tesisleri ile demirleme sahalarına kabulü

amacıyla liman başkanlığınca düzenlenen yanaşma veya demirleme sahasını belirten izin bel-
gesini,

ü) OTS: Otomatik Tanımlama Sistemini,
v) Sefer bölgesi: Gemi ve su araçlarının teknik durumları ve çeşitli donanımlarına göre

İdare tarafından belirlenen çalışabilecekleri deniz alanlarını,
y) Tahmini varış zamanı: Bir geminin liman idari sahasına varacağı tahmini zamanı,
z) VHF: Çok yüksek frekans üzerinden yapılan telsiz haberleşmesini,
aa) 1 inci grup kuruluşlar: Uluslararası P&I Kulüpleri Grubu üyesi olan P&I kulüple-

rini,
bb) 2 nci grup kuruluşlar: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından BBB

ve üzeri veya buna eşdeğer not verilen kulüpler veya kuruluşları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Liman Sınırları, Demirleme Sahaları ve Haritalar

Liman idari sahalarının sınırları
MADDE 5 – (1) Liman başkanlıklarının liman idari sahaları, ek-1’de yer alan kıyı ve

deniz alanlarıdır.
Demirleme sahaları
MADDE 6 – (1) Liman sahaları içinde gemi ve deniz araçlarının demirleyecekleri de-

mirleme sahaları, ek-1’de yer almaktadır.
(2) Zorunlu hallerde, geminin tip, cins ve tonajlarına göre ek-1’de koordinatları göste-

rilen demirleme sahalarının dışında gemilerin demirlemesi liman başkanlığının iznine tabidir.
(3) Geçici demirleme sahası belirlemeye liman başkanlığı yetkilidir.
Haritalar
Madde 7 – Liman idari sahasını, demirleme sahalarını ve kılavuz kaptan alma-bırakma

yerlerini gösteren haritalar ek-2’de yer almaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Limanda Seyir Emniyeti

Genel esaslar
MADDE 8 – (1) Liman idari sahasında seyreden, kıyı tesisinde bulunan veya demirde

bekleyen gemi ve deniz aracı ile kıyı tesisi ilgilileri ve diğer ilgililer; bu Yönetmelik ile ulusal
ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetine
yönelik olarak liman başkanlığınca verilen talimatlara uymakla yükümlüdürler.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının yanı sıra, seyir, can, mal, çevre gü-
venliği ve emniyeti açısından gerekli olabilecek her türlü tedbiri almaya ve aldırmaya liman
başkanlığı yetkilidir.

(3) Kıyı tesisi işleticisi liman başkanlığının direktifleri doğrultusunda ve bu Yönetmelik
ile ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında hizmet verir.

(4) Bu Yönetmelik ve eklerinde geçen coğrafi koordinatlar, trafik ayırım hattı sınırlarını
belirten koordinatlar hariç WGS 84 Datumuna göre olup kara noktası olarak verilen koordi-
natların, kıyı kenar çizgisi üzerinde olduğu kabul edilir. Trafik ayırım hatları için belirtilen coğ-
rafi koordinatlar ise Avrupa Datumu 1950 (ED 50)'ye göredir.
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(5) Seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti ile ilgili aciliyet arz eden ve risk oluş-
turan durumlarda, kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatları liman başkanlığının talimatlarını
uygular.

(6) Liman idari sahasındaki gemi ve deniz araçları, 12/12/1977 tarihli ve 7/14561 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne ve Ulus-
lararası İşaretler Kodu’na uygun ışıkları gösteren fenerleri, gündüz şekilleri, flamaları gösterir
ve ses işaretlerini verir.

(7) Liman idari sahasında seyir yapan gemi ve deniz araçları ilgili mevzuatta belirtilen
sayı ve yeterlilikte personel ile donatılarak sevk ve idare edilirler.

Liman sahasına gelen gemilerin bildirim yükümlülüğü
MADDE 9 – (1) Liman sahasına gelen Türk ve yabancı bayraklı gemiler ile deniz araç-

ları, bildirim yükümlülüğü bakımından aşağıdaki esaslara uyarlar.
a) Uluslararası sefer yapan Türk ve yabancı bayraklı tüm gemi ve deniz aracı ilgilileri

ile 150 GT ve üzeri kabotaj seferi yapan gemi ve deniz aracı ilgilileri, İdarece belirlenen usul
ve esaslar çerçevesinde liman sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce, liman sahasına
girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz aracı ilgilileri ise kıyı
tesisinden kalkışından hemen sonra, bildirim yapmak zorundadır.

b) Liman sahasına giriş için bildirilen tahmini varış zamanını on iki saatten fazla ge-
ciktirecek olan gemi ve deniz aracı ilgilileri, bu durumu liman başkanlığına yazılı olarak bil-
dirmek zorundadır.

c) Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içer-
memesi durumunda, bildirim veren hakkında idari işlem yapılır ve varsa yanaşma, kalkma, ge-
çiş sırasını kaybeder.

ç) 300 GT altındaki turizm faaliyetlerinde gezi, spor ve eğlence amaçlı kullanılan gemi
ve deniz araçları ile kabotaj seferi yapan ve kendine tahsisli kıyı tesislerine yanaşan balıkçı
tekneleri bu madde hükümlerinden muaftır.

Gemi yanaşma ve demirleme kuralları
MADDE 10 – (1) Liman sahasına gelen Türk ve yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları

aşağıdaki esaslara uymak zorundadır.
a) Geliş bildirimi yapmakla yükümlü gemi ve deniz araçları, ordino almadan yanaşma,

bağlama veya demirleme işlemi yapamaz. Genel beyannamede belirtilen tahmini varış zama-
nına yirmi dört saatten fazla olan gemi ve deniz araçları için bu süre zarfında ordino düzenlen-
mez.

b) Kabotajda hat izinli çalışan gemi ve deniz araçları ile liman idari sahasında çalışan
yolcu gemileri, yolcu motorları, kum istihsali yapan gemiler, arabalı vapurlar, günübirlik gezi
yapan gezinti (tenezzüh) tekneleri, yüzergezer restoranlar, kıyı tesisleri hizmetinde kullanılan
gemi ve deniz araçları, servis ve acente motorları ile 1000 GT’dan küçük yatlar, balıkçı tekne-
leri, deniz taksileri, tonajlarına bakılmaksızın kamuya ait tekneler yanaşma ordinosu almadan
kendilerine tahsisli kıyı tesislerine yanaşır.

c) Kıyı tesislerinde uygun yer bulunması halinde, eğitim ve bilimsel araştırma gemi ve
deniz araçları ile askeri gemiler, liman başkanlığınca belirlenen yere yanaştırılır.

ç) Yanaşma yerlerinin dolu olması halinde gemi ve deniz araçları, sıra beklemek üzere
kendilerine ayrılmış demirleme sahasında kalırlar ve liman başkanlığının izni olmadıkça de-
mirleme sahalarını değiştiremez ve deniz trafiğini engelleyecek şekilde liman idari sahasında
demirleme yapamazlar.
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d) Gemi ve deniz aracı ilgilileri, demirledikleri sahayı ve saati ile demirleme sahasından
ayrıldıkları saati derhal liman başkanlığına ve/veya kılavuzluk istasyonuna bildirir. Bu fıkranın
uygulanması ile ilgili düzenleme, “gemi trafik hizmetleri merkezi” bulunan yerlerde de ilgili
liman başkanlığınca yapılır.

e) Olağanüstü hal, seferberlik, kamu güvenliği, yangın, deniz kirliliği, kriz yönetimi,
seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti bakımından acil müdahale gerektiren durumlarda;
gemi ve deniz araçlarının ordino ile belirlenmiş yerlerini değiştirmeye, daha önce tanzim edil-
miş ordinoları iptal etmeye, yükleme ve tahliye işlemlerini durdurmaya, gemileri ve diğer deniz
araçlarını bulundukları yerden kaldırmaya, öncelik verilmesi gerekenleri yanaştırmaya ve ge-
minin, deniz aracının ve kıyı tesisinin mevcut imkânlarını kullanmaya liman başkanlığı yetki-
lidir.

f) Kıyı tesislerine yanaşmış bulunan gemi ve deniz araçları, olumsuz hava ve deniz ko-
şulları nedeniyle bulundukları yerde duramayacak vaziyette ise yerinden ayrılabilir, daha em-
niyetli olan demirleme sahalarına demirleyebilir, daha emniyetli bir yere sığınabilir ya da seyir
yapabilir. Bunların ilgilileri gerekçeleriyle birlikte en kısa sürede liman başkanlığına yazılı bil-
dirimde bulunur ve yeniden yanaşma ordinosu düzenlenmesine gerek olmaksızın gemi ilgili-
lerinin talebi ve liman başkanlığının izni ile daha önce bulundukları yere, kılavuzluk ve rö-
morkörcülük hükümleri göz önüne alınarak dönebilir.

g) Gemi ve deniz araçları, liman başkanlığınca izin verilmedikçe şamandıraların ya-
kınlarına ve şamandıralar arasına, mendirekler içinde, kıyı tesislerindeki yanaşma ve bağlama
yerlerine giriş ve çıkışı engelleyecek şekilde demirleyemez.

ğ) Hurdaya ayrılmış olanlar dışında, adli veya idari bir sürecin sonucu beklendiği için
ticari faaliyette bulunamayan servis dışı gemiler, bakım onarım yapmamaları şartıyla İdare’nin
belirlediği usul ve esaslar dâhilinde kıyı tesisinde veya demirleme sahalarında bekleme yapa-
bilir. Liman başkanı gerekli tedbirleri aldırmak kaydıyla personeli olmayan servis dışı gemileri,
güvenli yerlere naklettirebilir veya bunun için ilgili mahkemeye talepte bulunabilir.

h) Liman başkanlığınca terk edilmiş gemilerde seyir emniyetini sağlayacak tedbirler
alınır ve bu kapsamda yapılan harcamalar meri mevzuat kapsamında tahsil edilir.

ı) LPG, LNG ile yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı yük taşıyan tankerlerin gece kıyı tesisle-
rine yanaşıp ayrılmalarına; seyir ve manevra sahasının elverişliliği, kıyı tesisinin konumu ve
uygunluğu ile diğer şartlar dikkate alınarak Liman başkanlığınca uygun bulunması halinde ya-
naşma müsaadesi verilir. Bunun dışındaki gemi ve tankerler ise gece süresince yanaşıp ayrıla-
bilirler.

Liman çıkış belgesi
MADDE 11 – (1) Liman idari sahasını aşarak sefer yapacak ticaret gemisinin ve deniz

araçlarının kıyı tesisinden çıkışı, liman başkanlığınca verilecek liman çıkış belgesi ile yapılır.
Liman çıkış belgesi almış olanlar, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile olan işlemlerini tamam-
layarak derhal kıyı tesisinden ayrılırlar. Yolcu gemileri hariç deniz turizmi araçlarına verilecek
olan kıyı tesisi çıkış izni, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliği hükümleri kapsamında seyir izin belgesi ile ve-
rilir. Bu durumda seyir izin belgesi liman çıkış belgesi yerine geçer.

(2) Liman çıkış belgesi verilmesi ile ilgili hususlar 17/11/2009 tarihli ve 27409 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Teknik Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.
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Gemi rotalama sistemlerine göre seyir
MADDE 12 – (1) İdare, gerekli gördüğü hallerde; IMO’nun ilgili kuralları ve tavsiye-

leri çerçevesinde liman idari sahasında seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetini arttırmak
ve kaza riskini azaltmak amacıyla deniz trafiğinin düzenlenmesine yönelik olarak gemi rota-
lama sistemleri oluşturabilir.

(2) Gemi rotalama sistemi bulunan yerlerdeki kıyı tesislerine yanaşacak ya da bu tesis-
lerden ayrılacak olan, demirlemek üzere liman sahasına gelecek ya da kıyı tesislerinden de-
mirleme sahalarına hareket edecek olan tüm gemi ve deniz araçlarının;

a) Trafik ayırım düzenine girmeleri veya ayrılmaları,
b) Trafik ayırım düzenine girmeden seyir haline devam etmeleri,
c) Trafik ayırım düzenini kesecek şekilde karşıdan karşıya geçmeleri,
gemi rotalama sistemine ve bu çerçevede belirlenen geçiş kurallarına göre yapılır.
(3) Liman idari sahasında deniz trafiğinin düzenlenmesi amacıyla İdarece bir deniz tra-

fik rehberi yayımlanabilir.
(4) İzmit Körfezi, Çandarlı Körfezi, Nemrut Koyu, İzmir Körfezi ve İskenderun Kör-

fezinde uygulanacak olan trafik ayırım düzeni koordinatları ek-3’te, haritaları ise ek-4’te yer
almaktadır. Bu bölgelerde seyir yapacak gemi ve deniz araçları trafik ayırım düzenine uyarak
seyir yapar.

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri
MADDE 13 – (1) Kıyı tesislerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak, 500 GT ve

üstü tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve deniz araçları ile 1000 GT ve üzerindeki
Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemi ve deniz
araçları ile 1000 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz kaptan almak
zorundadır. Yabancı bayraklı tüm askeri gemiler, askeri olmayan kıyı tesislerine giriş ve bu te-
sislerden çıkışlarında kılavuz kaptan almak zorundadır.

(2) Gros tonilatosuna göre gemi ve deniz araçlarının almak zorunda oldukları asgari
römorkör sayısı ve bu römorkörlerin asgari çekme güçleri ek-5’te belirtilmiştir.

(3) Ek-5’te belirtilen şartların sağlanamadığı durumlarda; gemi ve deniz araçları kıyı
tesislerine yanaştırılmaz, yanaştırılması halinde kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatı ilgilile-
rine gerekli idari yaptırım uygulanır.

(4) Gemi söküm bölgesine gelen gemi ve deniz araçlarına verilmekte olan kılavuzluk
ve römorkörcülük hizmetleri aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

a) Gemi söküm bölgesine baştankara yanaşan tüm gemi ve deniz araçları tonajına ba-
kılmaksızın kılavuz kaptan almak zorundadır.

b) Gemi söküm bölgesine makinesi çalışır vaziyette gelerek baştankara olan tüm gemi
ve deniz araçları römorkörden muaftır. Ancak, kendinden hareket kabiliyeti olmayan gemi ve
deniz araçları ek-5’te verilen tablodaki şartlara tabi olmakla birlikte, 2000 GT altındakiler de
en az bir römorkör almak zorundadır.

c) Tesislerin durumu, geminin tonajı, hava şartları ya da buna benzer nedenlerle ihtiyaç
olması halinde römorkör alma şartları açısından liman başkanlığınca ilave tedbirler alınabilir.

Kılavuz kaptan ve römorkör almasına ilişkin esaslar
MADDE 14 – (1) Yetkili kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatı olmayan ve/veya ya-

kınında teşkilat bulunmayan deniz alanlarında, İdare; gemi ve deniz aracının teknik yapısı ve
özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük ve cinsi, manevraya elverişliliği ve kıyı tesislerinin
altyapı durumu ile liman sahasında yer alan tesislerin risk durumlarını göz önüne alarak, kılavuz
kaptan ve/veya römorkör şartları hususunda, römorkörsüz yanaşması dâhil olmak ve tüm so-
rumluluk gemi ve kıyı tesisi ilgililerine ait olmak üzere geçici olarak muafiyet verebilir veya
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başka liman sahalarından hizmet alınmasını isteyebilir. Ancak başka liman sahalarından alına-
cak hizmette hava muhalefeti, römorkör arızası gibi beklenmeyen haller dolayısıyla aksamalar
olması halinde tüm sorumluluk gemi ve kıyı tesisi ilgililerine ait olmak üzere bu gemi ve deniz
araçları, beklenmeyen hal ortadan kalkıncaya kadar bir kereye mahsus liman başkanlığının izni
ile römorkörsüz yanaşabilir.

(2) Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, kıyı tesi-
sine gelen gemilerin tonaj ve adedi, kıyı tesislerinin altyapı durumu ve manevraya elverişliliği,
yanaşma ve ayrılma manevrasının süresi ile bu kıyı tesisinde yer alan manevra riskleri göz
önüne alınarak, İdare, ek-5’te ve beşinci fıkrada verilen römorkör adedi ve çekme kuvvetinde
geçici olarak değişiklik ve düzenleme yapmaya yetkilidir.

(3) İdare, mevcut, yeni yapılan veya büyüme-genişleme yapmak isteyen kıyı tesisleri
için; gemilerin tip, boyut ve teknik özellikleri ile manevra alanları, oşinografik ve meteorolojik
şartlar, komşu tesislerle etkileşim ve trafik yaklaşma yoğunluğu gibi çevresel faktörler ve ge-
rekli görülmesi halinde hazırlatılacak olan Modelleme Raporunu göz önüne alarak, ek-5’te ve-
rilen römorkör adedi ve çekme kuvvetinde artırma yapabilir.

(4) LPG, LNG ve parlayıcı, patlayıcı tehlikeli yük taşıyan tankerler ile tam boyu 200
metrenin üzerindeki gemi ve deniz araçları hariç olmak üzere, baş ve kıç itici pervane veya
sisteme sahip gemiler; liman sahasına gelişlerinde, gemi ilgililerinin itici pervane veya sistem-
lerine ilişkin belgeleri ibraz ve bunların tam kapasite ile çalıştığını liman başkanlığına yazılı
olarak beyan etmesi üzerine, gros tonaj aralığındaki çekme kuvvetinde bir römorkör; sadece
baş itici pervane veya sistemi olan gemiler için ise en az bir römorkör almak kaydıyla Ek-5’te
verilen römorkör sayılarından bir eksik römorkör ile yanaşıp ayrılmalarına toplam çekme gü-
cünü %30’dan fazla azaltmamak kaydıyla izin verilir.

(5) Yolcu gemilerinin baş ve kıç itici pervanelerine veya sistemine ilişkin belgeler ile
tam kapasite çalıştığına dair beyanın, gemi ilgililerince yazılı olarak liman başkanlığına ibraz
edilmeleri halinde, bu gemilere sadece acil durumlarda hizmet vermek üzere römorkör/römor-
körler tahsis edilir. Bu römorkörlerin çekme kuvveti ve sayıları aşağıda belirtilmiştir.

(6) Dördüncü fıkradaki muafiyetlerden, tersanelerde havuza girecek ya da çıkacak gemi
ve deniz araçları yararlanamaz. Ayrıca bu muafiyetlerden yararlanacak gemilerin itici perva-
nelerinin asgari gücü aşağıda gösterilmiş olup, bu güçlere haiz itici pervane taşımayan gemi
ve deniz araçları da bu muafiyetlerden yararlanamaz.

31 Ekim 2012 – Sayı : 28453                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 45



(7) Çanakkale Liman Başkanlığı liman idari sahasındaki (1) nolu demirleme sahasına
ve İzmir Liman Başkanlığı liman idari sahasındaki (1) ve (2) nolu demirleme sahalarına de-
mirleyecek veya ayrılacak 1000 GT ve üzerindeki Türk Bayraklı gemiler ile 500 GT ve üze-
rindeki yabancı bayraklı gemiler kılavuz kaptan almak zorundadır. Anılan liman idari sahala-
rındaki diğer demirleme sahalarına demirleyecek ya da ayrılacak gemi ve deniz araçları bu hü-
kümden muaftır.

(8) Kabotaj ve liman idari sahasında hat izni verilmiş 2000 GT’den büyük, yüksek ma-
nevra kabiliyetine sahip bağımsız en az iki ana makine ve iki sevk sistemine sahip, baş iteri
olan, köprü üstünden manevra kabiliyetine sahip, İdarece yetkilendirilmiş klas kuruluşlarından
biri tarafından klaslandırılmış, uzakyol kaptanı ile donatılmış münhasıran kılavuzluk ve/veya
römorkör muafiyeti tanınmış yolcu, ro-ro yolcu ve ro-ro kargo gemilerine hat izni aldığı kıyı
tesislerinde kılavuz kaptan ve römorkör alma zorunluluğu uygulanmaz.

(9) Kabotaj ve liman idari sahasında hat izinli olarak sefer yapan 2000 GT’den küçük
yolcu, ro-ro yolcu ve ro-ro kargo gemilerine hat izni aldığı kıyı tesislerinde, kılavuz alma zo-
runluluğu uygulanmaz.

(10) Liman tesisine yanaşmak üzere gelen LNG gemilerine, ilgili tesise 2 mil mesafeden
itibaren ek-5’te belirtilen römorkör adedine ek olarak en az 30 ton çeki gücüne sahip bir rö-
morkör ile refakat edilir. Aynı şekilde liman tesisinden kalkışta da 2 mil mesafeye kadar refakate
ilişkin hususlar aynen geçerlidir.

Kılavuz kaptan alma ve bırakma yerleri
MADDE 15 – (1) Liman sahalarına giriş ve bu sahadan çıkış yapan gemi ve deniz araç-

ları için kılavuz kaptan alma ve bırakma yerleri; ek-1’de yer alan koordinatlar olup, gemiler
bu koordinatları merkez kabul eden 5 gomina yarıçaplı daire dâhilinde kılavuz kaptan alabilir
ya da bırakabilir. ek-1’de kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri belirlenmeyen kıyı tesislerinin
kılavuz kaptan alma ve bırakma koordinatları, liman başkanlığınca, her tesis için ayrıca belir-
lenir. Gerektiğinde idarenin onayı ile liman başkanlığınca kılavuz kaptan alma ve bırakma yer-
lerinde geçici olarak değişiklik yapılabilir veya yeni yerler oluşturulabilir. Yapılan değişiklik
denizcilere ve ilgililere duyurulur.

Yolcu gemilerinin ve liman sahasında yolcu taşıyan teknelerin yükümlülüğü
MADDE 16 – (1) Kabotaj veya alt sefer bölgelerinde yolcu taşıyan gemi ve deniz araç-

ları, azami yolcu sayısını sahip oldukları can kurtarma araç ve gereçlerinin sayılarını, cinslerini
ve bulundukları yeri belirten levhayı yolcu salonlarında açıkça görülebilecek şekilde Türkçe
ve İngilizce olarak bulundururlar. Standartlara uygun can kurtarma araç ve gereçleri, yolcu ve
mürettebatın kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde ve her an kullanıma hazır vaziyette bulundurulur.

(2) Kabotaj veya alt sefer bölgelerinde çalışan yolcu gemilerinde; gemiye giriş ve çı-
kışlarda geminin uygun bölümlerinde ve yolcu mahallerinde, dikkat edilmesi gereken kurallar,
acil durumlarda can kurtarma teçhizatının kullanımı ve gemiyi terk konuları hakkında sesli ve
görsel bilgilendirme Türkçe ve İngilizce olarak yapılır.

(3) Uygun kıyı tesisi olmaması ya da kıyı tesisinin yanaşmaya müsait olmaması nede-
niyle demirde bekleyen gemi ve deniz araçlarının yolcu ve personeli sınır giriş ve çıkış işlemleri
yaptırılması, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi, seyir, can, mal, çevre gü-
venliği ve emniyetine ilişkin tedbirlerin alınması ve tüm sorumluluğun gemi kaptanına ait ol-
ması kaydıyla; Türk Bayraklı yolcu motoru veya gezinti (tenezzüh) gemisi aracılığıyla İdarenin
izni ile liman başkanlığının bilgisi dâhilinde kıyı tesislerine çıkabilir ve aynı şartlar gözetilerek
gemiye geri dönüşleri sağlanabilir. Yolcu gemileri hariç deniz turizmi araçları bu hükümden
muaftır.

Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                 31 Ekim 2012 – Sayı : 28453

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 46



Deniz uçaklarına ilişkin hükümler
MADDE 17 – (1) Deniz uçakları ve benzeri araçların bağlaması, demirlemesi veya de-

nizde seyir koşullarında, gemilerin tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır. İniş ve kalkış
amacı ile deniz sahasının kullanılması, 2/10/2011 tarihli ve 28072 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Deniz Uçakları ile Hava Taşıma İşletmeciliği Yönetmeliği (SHY-DENİZ) hükümleri
saklı kalmak kaydıyla liman başkanlığının iznine bağlıdır. İniş ve kalkışlarda kullanacakları
deniz alanları İdarenin belirlediği kriterler göz önünde bulundurularak liman başkanlığınca be-
lirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tehlikeli Yüklerle İlgili Hususlar

Tehlikeli yüklerle ilgili bildirim yükümlülüğü
MADDE 18 – (1) Uluslararası sefer yapan ve tehlikeli yük taşıyan Türk veya yabancı

bayraklı tüm gemiler, liman idari sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce, liman sahasına
girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisin-
den kalkışından hemen sonra, Tehlikeli Yükler Manifestosu Formunu doldurup ilgilileri vası-
tasıyla yazılı olarak liman başkanlığına bildirir.

(2) Petrol ve türevleri ile diğer zararlı ve tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler, 3/3/2005
tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil
Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve 21/10/2006 tarihli ve
26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle
Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun
Uygulama Yönetmeliği kapsamında gerekli bildirimleri liman başkanlığına yapmak ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde öngörülen mali sorumluluk yüküm-
lülüklerine sahip olmak zorundadır. Aksi takdirde bu gemilere, anılan Kanunda öngörülen mü-
eyyideler uygulanır.

(3) Liman idari sahasında ve bitişik limanlar arasında tehlikeli yükler; özel kaplar ve
ambalajlar içerisinde, vagonlara ve kamyonlara yüklenmiş olarak ve taşıyan ile taşıtan tarafın-
dan gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla; bu işlere tahsisli yolcusuz gemi ve deniz araç-
ları ile taşınır. Bu taşıma, liman başkanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre ve uygun görülen
saatlerde yapılır.

Kıyı tesislerince uyulacak kurallar ve alınacak tedbirler
MADDE 19 – (1) Tehlikeli yük elleçleyen 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik kapsamında idareden izin almış kıyı tesisi işleticileri, gerektiğinde aşağıdaki ted-
birleri alır.

a) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve diğer tehlikeli maddeler için ayrılmış rıhtım, iskele,
depo ve antrepolar, kıyı tesisi işletmelerince belirlenir. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerin
yüklenip boşaltılması, bu iş için ayrılmış rıhtım ve iskelelerde yapılır.

b) Dökme akaryakıt yükleme veya boşaltma yapacak gemi ve deniz araçları için ayrıl-
mış rıhtım ve iskeleler, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile donatılır.

c) Kıyı tesisi işleticileri, tehlikeli maddelerin, iskele veya rıhtımda boşaltıldığı alana
depolanması sağlanamıyorsa, liman alanında bekletilmeksizin en kısa zamanda bu maddelerin
kıyı tesisi dışına naklini sağlarlar.
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ç) Tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler için mümkünse ayrı bir demirleme sahası belir-
lenir ve burası diğer gemilerden neta edilir. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemi ve deniz araçları,
liman başkanlığının izni olmadan kendilerine tahsis edilen saha dışına çıkamaz, demirleyemez,
iskele ve rıhtıma yanaşamaz.

d) Konteynerler içerisinde taşınan tehlikeli maddelerin yüklenip boşaltılması için, kıyı
tesisi işleticisi tarafından kıyı tesisinde bağımsız bir konteyner istif sahası kurulur. Bu istif sa-
hasına tehlikeli madde dışında diğer konteynerler istiflenemez. İstif sahasında yangın, çevre
emniyeti ve diğer emniyet tedbirleri alınır.

e) Tehlikeli maddelerin gemi ve deniz araçlarına yüklenmesi, boşaltılması veya limbo
edilmesinde, gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, özellikle sıcak mev-
simlerde ısıya ve diğer tehlikelere karşı gerekli emniyet tedbirlerini alır. Yanıcı maddeler, kı-
vılcım oluşturucu işlemlerden uzak tutulur ve tehlikeli yük elleçleme sahasında kıvılcım oluş-
turan araç veya alet çalıştırılmaz.

f) Tehlikeli maddeler, uygun şekilde ambalajlanır ve ambalaj üzerinde tehlikeli maddeyi
tanımlayan bilgiler ile risk ve emniyet tedbirlerine ilişkin bilgiler bulundurulur.

g) Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli ve gemi adamları, yük-
leme, boşaltma ve depolama esnasında koruyucu elbise giyer.

ğ) Tehlikeli madde elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişiler, itfaiyeci teç-
hizatı ile donatılır ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kulla-
nıma hazır halde bulundurulur.

h) Kıyı tesisi işleticileri, gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden
tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı hazırlayarak liman başkanlığının onayına sunar.

ı) Kıyı tesisleri yangın, güvenlik ve emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
i) Kıyı tesisleri bu maddede belirtilen hususları liman başkanlığına onaylatarak ilgililere

duyurur.
j) Bu madde hükümlerinin denetimi, liman başkanlığı tarafından yapılır ve herhangi

bir uygunsuzluk tespit edildiğinde elleçleme operasyonu durdurularak, uygunsuzluğun gide-
rilmesi sağlanır.

k) 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla Taşınan
Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeli-
ği’ne göre gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olmayan personelin tehlikeli yük elleçleyen kıyı
tesislerinde çalışmasına izin verilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Disiplin ve Düzen

Genel kurallar
MADDE 20 – (1) Gemi, deniz aracı ve kıyı tesisi ilgilileri aşağıdaki esaslara uyar.
a) Kıyı tesislerine yanaştırılmış veya bağlanmış gemi ve deniz araçları, faaliyetlerini

bitirmelerini müteakip, kıyı tesisinin talebi doğrultusunda, liman başkanlığınca yapılacak bil-
dirimde belirtilen süre içerisinde tesisten ayrılır.

b) Yükleme ve boşaltma işlemini tamamlayan gemi ve deniz araçlarına herhangi bir
nedenle liman çıkış belgesi düzenlenememesi halinde, gemi ve deniz aracı ilgililerinin veya
kıyı tesisi işleticisinin talebi halinde demirleme ordinosu verilerek liman başkanlığının izni ile
demirleme sahasına çıkarılır.
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c) Liman sahasında şamandıra atan, kablo döşeyen veya toplayan, dalgıçlık ve benzeri
faaliyetlerde bulunanların, çalışmakta olan yüzer vinçlerin ve rıhtım, platform, dolfin ve şa-
mandıralarda yükleme veya boşaltma yapan gemi ve deniz araçları ile demirlemiş gemi ve de-
niz araçlarının yakınından geçenler, bu gemi ve deniz araçlarının faaliyetlerine engel olmayacak
ve zarar vermeyecek hızda seyretmek zorundadır. Liman başkanlığı uygun hız sınırını ve gü-
venli geçiş mesafelerini belirler.

ç) Tersane, tekne imal, çekek yeri ve yüzer havuzlardan indirilecek gemi ve deniz araç-
ları, liman başkanlığının belirleyeceği yerlere yanaşma, bağlama ve demirleme yapar. Bu te-
sislerden indirilecek veya tesislere alınacak gemi ve deniz araçları, diğer tesislere engel teşkil
etmemek kaydıyla, tesislerin önlerine veya rıhtımlarına yanaşabilir ya da kıçtankara bağlana-
bilirler.

d) Aynı iskele veya rıhtım üzerinde yer değiştiren gemiler hariç olmak üzere rıhtımlar
ve iskeleler arasında yapılan tüm yer değiştirme işlemleri ordino ile yapılır.

e) Mücbir sebepler dışında, liman idari sahasındaki koy ve körfezlerde, gemi ve deniz
araçlarının, gezinti ve spor amacı dışında demirlemeleri yasaktır.

f) Gemi ve deniz araçlarının koy ve körfezlerde gezi ve spor amacıyla demirleme sü-
resine; bölgenin çevresel hassasiyeti, teknenin pis su depolama kapasitesi, bölgedeki atık alım
tesislerinin durumu, başka teknelerin koyları veya körfezleri demirleme maksatlı olarak kul-
lanma talepleri ve kıyı tesisi ya da bitişik liman sınırları içindeki yat limanı işletmelerinin mev-
cudiyeti dikkate alınarak liman başkanlığı tarafından karar verilir. Ayrıca, koy ve körfezlerde
demirleme faaliyetlerini liman başkanlığı düzenler.

g) Yat limanları ve balıkçı barınakları hariç kıyı tesislerinde aynı rıhtım veya iskele
üzerinde art arda yanaşmış olan iki gemi ya da deniz aracı arasında uygun emniyet mesafesi
bırakılır. Bu mesafe, gemilerin en yakın noktaları arasındaki uzaklık dikkate alınarak, on met-
reden az olamaz. Liman başkanlığı gerek gördüğünde yanaşma düzeni ve mesafelerinde deği-
şiklik yapabilir.

ğ) Bir yanaşma yerinin uç noktasından, başı ya da kıçı dışarı taşarak yanaşmak zorunda
kalan gemi ve deniz araçlarına, taşan kısmın kıyı tesisi içindeki deniz trafiğine ve manevraya
engel teşkil etmemesi, emniyetli bağlayacak şekilde halat verebilmesi ve giriş ve çıkışların
borda iskelesi veya sürme iskelesi vasıtasıyla emniyetli bir şekilde yapılması şartı ile izin ve-
rilebilir. Kıyı tesisi işletmecisi ve gemi personeli bu hükmün uygulanmasından sorumlu olup,
aksi halde gemiye giriş ve çıkış emniyetli hale getirilinceye kadar liman başkanlığınca tahmil-
tahliye operasyonu durdurulabilir veya geminin yeri değiştirilebilir.

h) Kıyı tesisine yükleme/boşaltma amacıyla yanaşacak gemi ve deniz araçlarının, ya-
naşacağı rıhtım, iskele ve şamandıra alanlarında, gemilerin omurga altı emniyetli su mesafesi,
azami su çekimi hattından itibaren yarım metreden az olamaz. Aksi halde bunların kıyı tesisine
yanaşmasına izin verilmez.

ı) Kıyı tesisine yanaşmış gemi ve deniz araçlarının ve operasyon sahalarının her türlü
can, mal, seyir ve çevre emniyeti ve güvenliği tedbirlerinin alınmasından ve yeterli şekilde ay-
dınlatılmasından gemi ve kıyı tesisi ilgilileri sorumludur.

i) Yakıt, su, kumanya ve benzer diğer ihtiyaçlar ikmali yapan gemi ve deniz araçları
demirleme ordinosu almak şartıyla demirleme sahasında demirleme yapabilir. Ancak 8/10/1998
tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Boğazları Deniz
Trafik Düzeni Tüzüğünde belirtilen uğraksız demirleme sahalarına demirleyen gemi ve deniz
araçları bu hükümden muaftır.
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j) Uğraksız geçiş niteliğinde olup esasen başka bir limana giderken yükleme, boşaltma,
sefer talimatı bekleme gibi durumlar hariç olmak üzere arıza sonucu yedek parça temini, kötü
hava koşulları, hastalık nedeniyle personel değişimi gibi liman başkanlığınca tespit edilen ma-
zeretli hallerde; gemiler önceden liman başkanlığına veya kılavuzluk teşkilatına telsizle bilgi
vererek demirleme ordinosu almadan liman idari sahasında liman başkanlığınca belirlenen sa-
halara demirleyebilirler. Bu bildirimin kılavuzluk teşkilatına yapılması halinde teşkilat, liman
başkanlığına derhal bilgi verir. Bu durumdaki gemi ve deniz araçları, zorunlu halin ortadan
kalkmasını müteakip varış limanına gitmek için seyirlerine devam ederler. Ancak, demirleme
süresi 48 saati aşması halinde gemi ve deniz araçları demirleme ordinosu alırlar. Türk Boğazları
Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde belirtilen uğraksız demirleme sahalarına demirleyen gemi ve
deniz araçları bu hükümden muaftır.

k) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, trafik ayırım düzeni olan yer-
lerde, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetinin sağlanması amacıyla trafik ayırım düzeni
dış sınırına en az 400 metre mesafe dâhilinde kıyı tesisi yapılamaz ya da mevcut tesisler büyü-
tülemez.

Yasak faaliyetler
MADDE 21 – (1) Kıyı tesislerinin yaklaşım kanallarında, mendirek ağızlarında, ya-

naşma ve bağlama yerlerinde ve demirleme sahalarında; her türlü su ürünleri avcılığı yapmak,
yelkenle seyretmek, kürek çekmek veya diğer su sporları faaliyetlerinde bulunmak ve yüzmek
yasaktır.

(2) Spor, gezi ve eğlence amaçlı tekneler, liman sahasındaki, mendireklerle sınırlı alan
içerisinde ve koylarda diğer gemilerin ve deniz araçlarının faaliyetlerine engel olmayacak bi-
çimde ve zarar vermeyecek hızda seyretmek zorundadır. Liman başkanlığı gerekli gördüğü yer
ve hallerde uygun hız sınırını belirler.

(3) Şamandıraya bağlanmak üzere gelen ya da şamandıradan ayrılan gemi ve deniz
araçları ile kıyı tesisleri hizmetlerinde kullanılanlar dışındaki gemi ve deniz araçları, şamandı-
ralar ve şamandıra hatları arasından geçiş yapamaz.

(4) Su ürünleri tesisleri ve balık kafesleri hizmetinde kullanılanlar dışındaki gemi ve
deniz araçları, su ürünleri tesisleri ve balık kafeslerine iki yüz metreden fazla yaklaşamaz.

(5) Kıyı tesisi işletme izni bulunmayan yerler ile herhangi bir kurum/kuruluşun işlet-
mesinde veya mülkiyetinde olmayan yerlere gemi ve deniz araçları bağlanamaz ve yanaştırı-
lamaz. Ancak İdare acil durumlarda uygun gördüğü tesisler için geçici düzenlemeler yapabi-
lir.

(6) Aşırı derece trime ya da tehlikeli bir meyile sahip olanlar ile herhangi bir hasardan
dolayı çevre kirliliği riski bulunan gemi ve deniz araçları, yedek çeken ve tehlikeli yük taşı-
makla ilgili belgelere sahip olmayan ancak tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz araçları kıyı
tesislerine liman başkanlığı izni olmadan yanaşamaz veya ayrılamaz.

Liman başkanlığının iznine tabi diğer hususlar
MADDE 22 – (1) İlgili kurum/kuruluşlardan gerekli izin ve onaylar alındıktan sonra

yapılacak olan kıyı yapıları inşaatı ve su ürünleri istihsal alanları kurulumu öncesinde ilgilileri,
faaliyete başlamak için liman başkanlığından izin alır.

(2) Şamandıralama, dalış, deniz dibi ve sualtı çalışmaları, deniz dibi tarama ve benzeri
faaliyetler öncesinde liman başkanlığından izin alınması zorunludur. Bu gibi faaliyetlerde kul-
lanılan gemi ve deniz araçları mevzuata uygun fener ile gündüz işaretlerini gösterir ve ses işa-
retlerini verir.
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(3) Bir liman idari sahasından başlayıp başka bir liman idari sahasında bitecek olan ya-
rışlar için en az 15 gün önce, diğer yarışma ve faaliyetler içinse en az 7 gün önce liman baş-
kanlığına izin için talepte bulunulması zorunludur.

(4) Liman başkanlığından izin alınmadıkça liman idari sahasında yarış ve benzeri faa-
liyetler veya organizasyonlar düzenlenemez.

(5) Liman idari sahasında yapılacak su sporları 23/2/2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hü-
kümleri kapsamında yapılır. Turizm amaçlı su sporları ile ilgili can, mal, seyir ve çevre güven-
liği ve emniyetinin sağlanmasına yönelik liman başkanlığının yetkileri saklıdır. Liman başkan-
lığı bu faaliyetlerde, can, mal, seyir ve çevre güvenliği ve emniyetini göz önünde bulundurarak
her türlü kısıtlama yapmaya ve bu faaliyetleri durdurmaya yetkilidir.

(6) Liman başkanlığından izin alınmadıkça, demirde veya kıyı tesislerinde bulunan ge-
mi ve deniz araçlarının bordalarına, başka gemi ve deniz araçları aborda olamaz. Acente ve
kumanya motorları, kamu gemileri, yakıt ikmal gemileri, su tankerleri ve kıyı tesisleri hizmet
gemilerinin aborda olmaları bu fıkra kapsamı dışında olup bu tip gemiler hizmetlerini, liman
başkanının bilgisi dâhilinde, kıyı tesisleri işletmeleri ile koordineli şekilde yürütür.

(7) Yakıt, yağ ve su ikmali yapacak olan gemi kaptanı veya acentesi ikmal operasyo-
nundan önce ilgili liman başkanlığına bildirimde bulunur.

(8) Balıkçı tekneleri ve yatlar; kıyı tesislerinde birbirlerinin bordalarına aborda olabi-
lirler, çift sıra bağlama yapamazlar.

(9) Liman başkanlığından izin alınmadıkça liman sahalarında bulunan gemi ve deniz
araçları; onarım, raspa ve boya, kaynak ve diğer sıcak çalışma denize filika ve/veya bot indirme
işlemi ya da diğer bakım işlerini yapamaz. Bu işleri yaptıracak gemi ve deniz araçları kıyı te-
sisinde iseler kıyı tesisi işletmesi ile koordine sağlamak zorundadır.

(10) Liman idari sahasında bulunan kıyı tesisleri, coğrafi konumlarının ilgili deniz ha-
ritalarına işlenmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlığı’na bildirim yaparlar.

(11) Gemi ve deniz araçları, liman başkanlığından izinsiz demirleme sahalarını değiş-
tiremez. Ancak, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bulundukları yerde kalamayacak
durumda olanlar, yerlerinden ayrılabilir ve daha emniyetli olan demirleme sahalarına demirle-
yebilir. Bunların ilgilileri en kısa sürede liman başkanlığına bildirimde bulunur. Bu fıkranın
uygulanması ile ilgili düzenleme, gemi trafik hizmetleri merkezi bulunan yerlerde ilgili liman
başkanlığınca yapılır.

(12) Kıyı tesislerinde herhangi bir faaliyette bulunmayacak ancak hava muhalefeti ve
seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetini tehlikeye düşürecek durumlar gibi mücbir se-
bepler nedeniyle sığınmak üzere demirleme sahalarına demirleyen gemi ve deniz araçları vakit
geçirmeksizin ilgili liman başkanlığına ve/veya kılavuzluk teşkilatına gerekli bildirimi yapar.
Bu fıkranın uygulanması ile ilgili düzenleme, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi bulunan yerlerde
ilgili liman başkanlığınca yapılır.

(13) Kıçtankara yanaşan gemi ve deniz araçlarının baş tarafına gemi ve deniz aracı ya-
naşamaz.

(14) Liman sınırları içerisinde plaj bölgelerinde ve kıyı otel, motel, tatil köyleri, site
önlerinde, kıyıdan itibaren 200 metreye kadar olan deniz alanlarında, yüzme alanı sınırla-
rını belirlemek maksadıyla kullanılacak olan yüzer donanımlar, ilgililerce tespit edilerek her
yıl 1 nisan-15 kasım tarihleri arasında eksiksiz olarak hazırlanır ve muhafazası sağlanır. Belir-
lenen yüzme alanlarına gemiler ve deniz araçları giremez. Seyir, can, mal, çevre güvenliğine
ve emniyetine binaen yüzme alanı sınırlarında değişiklik yapmaya liman başkanlığı yetkilidir.
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(15) Liman idari sahasında limbo faaliyeti yapmak, liman başkanlığının iznine tabidir.
(16) Yedekleme işlemi, İdarece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde liman başkan-

lığının izni ile yapılır.
(17) Her limanda tonozla bağlama ve demirleme ihtiyaçları ve ilgili düzenlemeler, liman

başkanlığınca yapılır, işletme usul ve esasları İdarece belirlenir.
(18) Kıyı tesislerine yanaşma izni olmayan gemi ve deniz araçları ile liman çıkış belgesi

ya da demirleme ordinosu olmayan gemi ve deniz araçlarına kılavuzluk hizmeti verilmesi liman
başkanının iznine tabidir.

(19) Günübirlik gezi yapan gezinti (tenezzüh) teknelerinin; bağlama, barınma ve seyir
güzergâhlarının belirlenmesine ilişkin hususlar, atık alım ve diğer hizmetler göz önünde bu-
lundurularak liman başkanlığınca belirlenir ve İdare tarafından onaylanır. Liman başkanı, bağ-
lama ve barınma yerlerinin kapasitesinin aşılması durumunda, kapasite, giriş-çıkış ve kullanı-
mına kısıtlamalar getirebilir.

Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesinde uyulacak kurallar
MADDE 23 – (1) Gemi ve deniz araçlarının katı ve sıvı atıkları ile ilgili bildirim ve

diğer işlemler, 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden
Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve söz konusu Yönetmelik kapsamında ya-
yımlanan diğer mevzuat çerçevesinde yerine getirilir.

(2) Kıyı tesisi işleticileri, yük elleçlenmesi sırasında ve sonrasında her türlü atık ve artık
malzemelerin denizde ve rıhtımda birikmemesi, elleçleme sırasında ve sonrasında yapılacak
temizlik esnasında denize dökülmemesi ve rıhtım üzerinden yağmur suları ile denize akmaması
için gerekli tedbirleri alır ve sahayı temiz ve düzenli bulundurur. Bu yükümlülüğü yerine ge-
tirmeyen kıyı tesisi işletmelerine, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer
mevzuat gereği idari yaptırım uygulanması amacıyla, ilgili mülki idare amirliğine liman baş-
kanlığınca derhal yazılı bildirimde bulunulur.

(3) Yüzer havuz kullanılırken can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti açısından perdele-
me sisteminin kullanılması ile yüzer havuz, kuru havuz ve yarı ıslak kızağa gemi alınmadan
veya gemiler denize bırakılmadan önce her türlü yüzey temizliğinin sağlanması ve diğer em-
niyet tedbirlerinin alınması ilgili tesisin sorumluluğundadır.

Deniz olaylarının bildirim yükümlülüğü
MADDE 24 – (1) Liman sahasına gelen gemi ve deniz araçları ile kıyı tesislerinin il-

gilileri; seyir sırasında, demirleme sahasında veya kıyı tesisinde meydana gelen deniz kazala-
rını, önemli makine arızalarını, genel seyir güvenliği bakımından saptadıkları sakıncalı husus-
ları ve gemide işlenen suçları, önce VHF veya diğer uygun iletişim araçları ile olaydan itibaren
en geç üç saat içinde ve kanaatlerini içeren yazılı bir raporu da en geç yirmi dört saat içinde li-
man başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.

(2) Kılavuz kaptanların yükümlülüğü aşağıda belirtilmiştir:
a) Kılavuz kaptanlar, kılavuzluk hizmeti vermekte oldukları gemi ve deniz araçlarının

seyir teçhizatında görebildikleri eksiklik ve aksaklıkları, deniz kazalarını ve seyir güzergâhları
üzerindeki seyir güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi ve çevre kirliliği ile ilgili tespit ettikleri
hususları derhal liman başkanlığına bildirir ve bu bildirimi izleyen yirmi dört saat içinde de
yazılı bir rapor verir.

b) Kılavuz kaptanlar, emniyetli olarak kılavuzluk hizmeti verilemeyecek gemilere kı-
lavuzluk hizmeti veremez. Bu gemiler liman başkanlığına bildirilir ve emniyet tedbirleri alınır.
Bu gemilere izinsiz olarak kılavuzluk hizmetinin verildiğinin tespiti halinde, ilgili kılavuz kap-
tan hakkında liman başkanlığınca idari işlem yapılır.
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(3) Gemi trafik hizmetleri operatörlerinin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Liman idari sahasında meydana gelen her türlü kaza ile seyir, can, mal, çevre güven-

liğine ve emniyetine ilişkin tüm olayları ivedilikle liman başkanlığına bildirmekle yükümlü-
dürler.

b) Yerel trafikte çalışan gemi ve deniz araçlarınca yapılan mevzuat ihlalleri hakkında
inceleme veya idari işlem yapılmak üzere delilleri ile belgelendirerek ivedilikle liman başkan-
lığına bildirirler.

c) Liman başkanlığınca limandaki gemi ve deniz araçlarına yönelik yapılması istenilen
duyuruları yaparlar.

(4) Özellikle dümen, çapa, zincir ya da çelik halat gibi donanımların denize düşürülmesi
halinde, gemi personeli donanımların düştüğü yeri derhal işaretler ve liman başkanlığına bil-
dirir. Liman başkanlığının gerek görmesi halinde düşen donanım gemi ve deniz araçları ilgili-
lerince çıkartılır.

Usulsüz demirleme, yanaşma ve bağlama
MADDE 25 – (1) Gerekli izin alınmaksızın kıyı tesislerine yanaşan, şamandıralara

bağlayan, demirleme sahalarına demirleyen gemi ve deniz aracı ilgilileri liman başkanlığınca
uyarılır ve gerekli görüldüğünde uygun olan demirleme sahası veya yanaşma yeri belirtilerek
yer değiştirmesi talimatı verilir.

(2) Kıyı tesisleri dışında kıyı alanlarına gemi ve deniz araçlarının bağlanması ve ya-
naşması ile demirleme sahaları dışında demirlenmesi yasaktır. Bu alanlara izinsiz bağlanmış
veya terk edilmiş gemilerin ve deniz araçlarının bulunduğu yerden kalkmamaları halinde kal-
dırılma işlemi; ilgili mülki idare amirliği koordinesinde kolluk kuvvetleri ve belediye bünye-
sindeki birimlerce yapılır. Kaldırılan gemiler ve deniz araçlarının aynı alanlara yeniden bağ-
lanmalarının önlenebilmesi için emniyet müdürlüğü ve belediyesi zabıta ekiplerince denetim
yapılır.

(3) Bu madde hükümlerine aykırı hareket eden gemi ve deniz araçları bulundukları yer-
den kaldırılır. Kaldırma işlemi için yapılan masraflar gemi ilgililerince ödenir ve gemi, deniz
aracı veya kıyı tesisi ilgilileri hakkında idari işlem yapılır.

Tahmil ve tahliye hizmetleri
MADDE 26 – (1) Kıyı tesislerine bağlanmış veya yanaşmış olanlar ile demirleme sa-

halarındaki gemi ve deniz araçlarının tahmil ve tahliye hizmetleri, bu Yönetmelik ve ilgili mev-
zuat hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile ilgili kıyı tesisi işletmesi koordinesinde yerine ge-
tirilir.

Yanaşma alanlarının güvenliği ve koordinasyon
MADDE 27 – (1) Gemi kaptanları; rıhtıma ya da şamandıraya bağladıkları gemi ve

deniz araçlarının uygun biçimde bağlandığından emin olurlar ve sürekli kontroller ile gemi ve
deniz araçlarının konumunu muhafaza etmesini sağlarlar.

(2) Gemi ve deniz araçları kıyı tesislerine yanaşırken görevli olmayan seyirci, karşıla-
yıcı ve uğurlayıcılar yanaşma alanlarını işgal edemezler. Bunlar manevra sahasından uzak tu-
tulur.

(3) Gemi ve deniz aracı, kıyı tesisi işleticileri ile kılavuzluk teşkilatı arasında gerekli
koordinasyon sağlanmadan yanaşma veya ayrılma manevralarına başlanmaz.

(4) Kıyı tesisi ilgilileri, gemi ve deniz araçlarının emniyetli ve güvenli bir şekilde kıyı
tesislerine yanaşabilmesi veya bağlanabilmesi için aydınlatma, usturmaça, yangın önleme, sön-
dürme, derinlik, ışıklı veya ışıksız şamandıra atılması, yönlendirme işaretleri, sesli ve görsel
emniyet uyarıları ve benzeri hususlarda, liman başkanlığınca alınması istenen önlemleri derhal

31 Ekim 2012 – Sayı : 28453                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 53



yerine getirir ve bunların sürekliliğini sağlar. Kıyı tesisi işleticisi kuruluşlar, tesislerindeki gemi
hareketlerini İdarenin belirleyeceği biçimde ve elektronik ortamda düzenli olarak liman baş-
kanlığına bildirir.

(5) Kıyı tesisi ilgilileri, bu Yönetmelik kapsamında, liman başkanlığı ile gerekli koor-
dinasyonu sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kıyı tesislerine, gemi
ve deniz araçlarının yanaşma ve bağlama izni verilmez ve gerektiğinde ilgilileri hakkında idari
işlem yapılır.

(6) Kıyı tesisi işleticisi her kuruluş, manevralarda kılavuz kaptana yardımcı olmak ama-
cıyla, kılavuz kaptanın koordineli olarak çalışabileceği, haberleşme imkân ve kabiliyetine sahip
bir irtibat personeli görevlendirir.

(7) Kıyı tesisleri, her türlü olumsuzluk ve değişikliği derhal liman başkanlığına bildirir.
Gümrük denetimine tabi gemiler ile gümrük hizmet noktaları arasında taşıma
MADDE 28 – (1) Gümrük denetimine tabi olan gemi ve deniz araçlarından gümrük

hizmeti verilen yerlere ya da bu yerlerden onlara; yolcu, yolcu eşyası, gemi personeli, malzeme,
kumanya ve gemi ile ilgili olan kişiler ancak izin verilmiş hizmet tekneleri ile taşınabilir. Bu
teknelere liman başkanlığınca yazılı izin verilir.

(2) Gümrük denetimine tabi gemi ve deniz araçları ile gümrük hizmeti verilen yerler
arasında hizmet verecek gemi ve deniz araçları, liman başkanlığı ile gümrük idaresi tarafından
belirlenen yerlerden hareket eder ve tekrar aynı yere yanaşır. Bunlara dair yanaşma, bağlama
ve benzer diğer hususlar izin belgelerinde belirtilir.

(3) Gümrük denetimine tabi olmayan gemi ve deniz araçlarına da yazılı izni olan belgeli
hizmet tekneleriyle servis yapılır. Ancak bu tekneler gümrük hizmeti verilen yerleri kullanma-
yabilir.

(4) Denetim yetkisine sahip kamu görevlileri, gümrük denetimine tabi olan veya olma-
yan gemi ve deniz araçlarına, kamuya ait teknelerle gidip gelebilecekleri gibi, liman başkanlı-
ğınca izin verilmiş tekneler ile de toplu veya ayrı ayrı gidip gelebilir.

(5) Liman başkanlığından bu madde hükümlerine göre yazılı izin almayan hizmet tek-
neleri, liman idari sahasında faaliyette bulunamaz.

Vardiya zorunluluğu
MADDE 29 – (1) Demirli ya da kıyı tesisine yanaşmış veya bağlanmış bulunan 150

GT ve üzerindeki gemi ve deniz aracında, gerektiğinde gemi ve deniz aracını bulunduğu yerden
kaldırabilecek sayı ve yeterlikte personel bulundurulur. Bu düzenlemenin yerine getirilmesin-
den gemi ve deniz aracı ilgilileri sorumludur.

(2) Barınma merkezlerinde, gemi ve deniz araçlarını kaldırabilecek yeterliliğe sahip bir
kaptan, bir başmühendis/makinist, bir makine personeli ve bir güverte personelinden oluşan
bir vardiya ekibi bulundurması halinde bu madde hükümlerinden muaftır.

(3) Barınma merkezinde borda bordaya bağlanacak gemi ve deniz aracı sayısı, en fazla
dört adet olmak üzere liman başkanlığınca belirlenir.

(4) Barınma merkezinin çevre güvenliği ile can ve mal emniyetine yönelik tedbirlerin
alınmasından gemi ve deniz aracı ilgilileri ile barınma merkezi ilgilileri sorumludur.

(5) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile mahalli idarelerden oluşan genel
yönetim kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler barınma merkezlerini barınma ama-
cıyla kullanabilirler. Barınma merkezlerindeki aynı işletene ait birden fazla iskele tek barınma
merkezi olarak kabul edilir.
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Bayrak çekme zorunluluğu
MADDE 30 – (1) Liman sahasında bulunan yabancı bayraklı gemi ve deniz aracı gü-

neşin doğuşundan batışına kadar ulusal bayrağı ile Türk Bayrağını, Türk bayraklılar ise sadece
Türk Bayrağı çeker. Seyir halinde bulunan gemiler ise güneşin batışından doğuşuna kadarki
zaman diliminde bayraklarını çekili bırakabilir.

(2) Türk Bayrağı, gemi ve deniz aracının boyutları ile orantılı ebatlarda, görülebilen,
uygun yükseklikte ve 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu hükümlerine uygun
olur.

Gemilerde bulunan kıyıdan takip ve haberleşme cihazlarının kullanımı
MADDE 31 – (1) İlgili mevzuat gereği OTS ve UMTS gibi kıyıdan gemilerin takip

edilmesine yönelik cihazlar ile VHF bulundurma mecburiyeti olan gemi ve deniz araçları, liman
idari sahasında kızakta bulunma, önceden bildirilmesi şartıyla arıza gibi durumlar ve olağanüstü
haller haricinde bu cihazları açık ve çalışır halde bulundurur.

(2) Gemi trafik hizmetleri sistemleri olan ya da trafik ayırım düzeni tesis edilmiş deniz
alanlarında seyir halinde bulunan gemi ve deniz araçları, ilgili sektör kanallarını sürekli dinler
ve verilen talimatlara uyar.

Deniz yangınları ile mücadele
MADDE 32 – (1) Liman idari sahasında oluşabilecek deniz yangınlarına 6/8/1975 ta-

rihli ve 7/10357 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karada Çıkabilecek Yan-
gınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada
Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme
ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği resmî ve özel tüm kuruluşlarca
müdahale edilir. Kıyı tesislerinde sabit ve taşınabilir yangın söndürücüleri ile ilk yardım üni-
teleri ve teçhizatları tam, hazır ve çalışır durumda bulundurulur.

(2) Kıyı tesislerinde çıkabilecek yangınları söndürme faaliyetleri, ilgili mevzuat gereği
oluşturulan gerekli araç ve gereçlerle donatılmış yangın söndürme ekipleri ile yapılır. Römor-
körcülük faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar da liman başkanlığının talimatı doğrultusunda sön-
dürme faaliyetlerine katılır.

Tankerler ile yakıt tanklarında sıcak/soğuk işlem yapılacak gemi ve deniz araçlarının
bakım ve onarımı

MADDE 33 – (1) Sıcak ve soğuk işlemle bakım veya onarım yapılması amacıyla gaz-
dan arındırma işlemleri yapacak olan gemi ve deniz araçları, 21/12/2004 tarihli ve 25677 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Sö-
küm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği hükümlerine uyarlar.

Gemilere yağ, yakıt ve su ikmali
MADDE 34 – (1) Liman sahasında bulunan gemi ve deniz araçlarına su, yağ ve yakıt

ikmali, liman başkanlığınca uygun görülen iskele, rıhtım ve demirleme sahalarında yapılır. Li-
man başkanlığınca belirlenen alanların dışında su, yağ ve yakıt ikmali yapılamaz. Su, yağ ve
yakıt ikmal hizmetleri günün her saatinde yapılabilir. Hava ve deniz şartları dikkate alınarak
liman başkanlığınca su, yağ ve yakıt ikmal işlemleri kısıtlanabilir.

(2) Petrol ve diğer zararlı maddeleri dökme olarak elleçleyen tesislerde gemiden gemiye
su, yağ ve yakıt ikmal faaliyeti, tesiste yanaşık halde bulunan geminin yük operasyonunun de-
vam ettiği sırada yapılamaz. Ancak, ikmal faaliyetine ilgili liman tesisinin uygun görmesi ha-
linde, yük operasyonu öncesinde, sonrasında veya yük operasyonları durdurularak ve yük ope-
rasyonlarında kullanılan gemi ile tesis arasındaki yük bağlantıları tamamen sökülmek ve em-
niyet altına alınmak şartı ile liman başkanlığınca izin verilebilir.
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(3) Yakıt veren gemi tonaj ayrımı olmaksızın deniz kirliliğine karşı yeterli miktarda
mali sorumluluk sigortası ve belgelerine sahip olmak zorundadır.

(4) İdare tarafından kabul gören 1 inci grup ve 2 nci grup kulüp ve sigortacıların mali
sorumluluk poliçeleri dışındaki belgeler kabul edilmez. Ancak, 1 inci ve 2 nci grup kulüp ve
sigortacıların dışında Hazine Müsteşarlığınca yetkilendirilmiş ve yakıt veren gemide taşınan
ve elleçlenen petrol ve türevlerinden kaynaklanacak her türlü zarar risklerine ve geminin bir
olay sonrası çıkarılmasına karşı en az 150 milyon Türk Lirası değerinde sigorta yapabilecek
Türkiye’de yerleşik kulüp ve sigortacıların poliçeleri İdare tarafından kabul edilebilir. İdare
tarafından kabul görmeyen mali sorumluluk belgesine sahip olan geminin ve işleticisinin yakıt
vermesine izin verilmez. Kabul gören 1 inci grup ve 2 nci grup kulüp ve sigortacıların listesi
İdare tarafından yayımlanır.

(5) Yağ/Yakıt ikmali esnasında alan ve veren gemilerde, deniz araçlarında ve kıyı tesi-
sinde yangına ve deniz kirliliğine müdahale personeli ve ekipmanı hazır bulundurulur. Yangın
ve yakıt taşması veya dökülmesi nedeniyle oluşabilecek deniz kirliliğini önlemeye yönelik her
türlü tedbir; gemi, deniz aracı, kıyı tesisi ve yakıt ikmalcisi ilgililerince alınır. Yakıt ikmal ope-
rasyonunda bulunan yakıt veren ve yakıt alan gemiler için uyulması zorunlu emniyetli operas-
yon gerekleri İdare tarafından belirlenerek yayınlanır. Belirlenen kurallara uygun hareket edil-
memesi durumunda ilgili liman başkanlığınca yakıt ikmal operasyonuna izin verilmez.

(6) Yakıt ikmal operasyonu sırasında muhtemel deniz kirliliğine karşı hazırlıklı olma
hizmeti kıyı tesisi tarafından verilir veya verdirilir.

(7) Bir olay sonrası yağ veya yakıt sızıntısı veya döküntüsü olması durumunda ilgililer
kendi acil müdahale planlarında belirlenen yerlere ve ilgili liman başkanlığına ivedilikle haber
vermek ve tüm imkân ve kabiliyetleri ile ilk müdahaleyi yapmak zorundadır.

(8) Yağ veya yakıt sızıntısı veya döküntüsü olması halinde deniz çevresinin petrol ve
diğer zararlı maddelerle kirlenmesi durumunda müdahale ve zararların tazminine ilişkin mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Yakıt ikmal tankerlerinin ve seferden men edilmiş gemilerin kıyı tesislerinde
barınması

MADDE 35 – (1) Yakıt ikmal tankerlerinin kıyı tesisine yanaşmasına seyir, can, mal,
çevre güvenliği ve emniyeti bakımından gerekli tedbirlerin alınması ve kıyı tesisi ilgilileri ile
koordine sağlanması kaydıyla, liman başkanlığınca izin verilebilir.

(2) Üzerinde haciz, ihtiyati haciz ve seferden men kararı olan gemi ve deniz araçlarının,
ticari faaliyette bulunmamaları kaydıyla seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti göz önün-
de bulundurularak aynı liman sahası içinde bulunan kıyı tesislerinden yararlanmalarına, kıyı
tesislerinin ilgilileri ile koordineli olarak liman başkanlığınca izin verilebilir.

Yabancı askeri gemilerin limana giriş ve çıkışları
MADDE 36 – (1) Yabancı askeri gemilerin, Türk karasuları ve kıyı tesislerine girişleri,

çıkışları ile buralardaki hareket ve faaliyetleri, ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
(2) Yabancı nükleer askeri gemilerin, kıyı tesislerini ziyaretlerine ilişkin olarak mev-

zuatında belirtilen hükümler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tedbirler
alınır.

Denizle bağlantılı akarsularla ilgili düzenleme
MADDE 37 – (1) Gemi ve deniz aracı trafiği olan denizle bağlantılı akarsularda;
a) Teknelerin bağlama ve çekek yeri planlaması,
b) Tekne sayılarının sınırlanması,
c) Seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetine yönelik tedbir alınması,
ve gerekli diğer hususlarda liman başkanlığınca düzenleme yapılabilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Denetim ve Yaptırımlar

Denetim
MADDE 38 – (1) Liman idari sahasında faaliyet gösteren gemi ve deniz araçları, 4922

sayılı Kanun, 618 sayılı Kanun, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve ilgili diğer
ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri gereğince, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emni-
yetinin sağlanması amacıyla bayrak ve liman devleti kontrol prosedürü kapsamında, liman baş-
kanlığınca hal ve icaba göre denetlenir.

İdari yaptırımlar
MADDE 39 – (1) Liman idari sahasında bulunan gemi, deniz araçları, kıyı tesisleri ve

diğer tüm ilgililer bu Yönetmelik ve seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetini temin etmeye
yönelik diğer mevzuatın gereklerini yerine getirir. Bu Yönetmelik kapsamında uymakla yü-
kümlü olduğu kuralları ihlal edenlere, ya da seyir, can, mal, çevre güvenliğini ve emniyetini
temin ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı hareket edenlere, 655 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname, 618 sayılı Kanun ve 4922 sayılı Kanun uyarınca idari yaptırım uygulanır.

(2) Liman sahasında oluşabilecek çevre kirliliğine, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine ya da seyir, can, mal, çevre güvenliğini ve emniyetini
temin ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı hareket edenler; liman başkanlığı ya da liman
başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan denetim personelinin düzenleyeceği tespit tutanağı
neticesinde, yirmi dört saat içinde liman başkanlığına davet edilir ve alınan idari yaptırım kararı
ilgiliye tebliğ edilir.

(4) Tespit tutanağı, idari yaptırım kararı ve tebligat usulleri 30/3/2005 tarihli ve 5326
sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tanzim edilir.

(5) Denetleme sonunda durumu mevzuat hükümlerine uygun olmayan gemi ve deniz
araçlarına, eksikliklerini giderinceye kadar seferine müsaade edilmez.

(6) Liman başkanlığı tarafından 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendinde belirlenen yetkiye dayanarak 34 üncü maddenin;

a) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 20.000 TL,
b) Yedinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 30.000 TL,
idari para cezası verilir.
(7) Liman başkanlığı tarafından 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının

(b) bendinde belirlenen yetkiye dayanarak 22 nci maddenin yedinci fıkrasında belirlenen usul
ve esaslara aykırı hareket edenlere 10.000 TL idari para cezası verilir.

(8) İdare tarafından belirlenecek kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen ikmal ge-
milerinin, yakıt ikmali yapan gemilerin ve kıyı tesislerinin faaliyetleri uygunsuzluk giderilene
kadar durdurulur.

Deniz kaza ve olaylarının idari yönden incelenmesi
MADDE 40 – (1) Liman idari sahasında meydana gelen deniz kazaları ve olayları, li-

man başkanlığınca idari yönden incelenir ve bu inceleme sonucunda hazırlanan dosya İdareye
gönderilir. İdari tahkikat tamamlanıncaya kadar geminin seferine izin verilmez. Gemi, deniz
aracı ve kıyı tesisi ilgilileri ile gemi personeli liman başkanlığı incelemesinde, gerekli kolaylık
ve işbirliğini sağlamakla mükelleftir. Ayrıca liman sahasına gelen gemi ve deniz araçlarının il-
gilileri ve personeli, olaya ilişkin delilleri muhafaza etmek, yapılacak çağrılara uymak ve so-
rulacak sorulara cevap vermekle yükümlüdür.
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(2) 655 sayılı KHK’nin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca oluşturulan Kaza
Araştırma ve İnceleme Kuruluna ilişkin hükümler saklı olup, birinci fıkrada belirtilen yüküm-
lülükler bu Kurula karşı da geçerlidir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İstanbul Liman Başkanlığına özel hükümler
MADDE 41 – (1) İstanbul Liman Başkanlığı liman idari sahasını ziyaret edecek ya-

bancı ve Türk askerî gemiler, gelişlerini Kuzey Deniz Saha Komutanlığına bildirerek, bu Ko-
mutanlıkça liman başkanlığı ile sağlanacak mutabakata göre, Kızkulesi Fenerinden geçen boy-
lamın doğusu ile İnci Burnu ve Moda Burnu arasındaki alana demirleyebilir. Zorunlu hallerde
diğer demirleme sahalarına demirleme Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ile liman başkanlığı
tarafından ortak bir görüşle yapılır.

(2) Yolcu gemileri izin almak koşuluyla Dolmabahçe’de demirleyebilir.
(3) Aşağıda koordinatları verilen deniz alanlarında balık avlama sezonunda balıkçılık

faaliyeti yapılır. Bu faaliyet, gerek görülmesi halinde liman başkanlığı tarafından geçici olarak
durdurulur. Belirtilen coğrafi koordinatlar Avrupa Datumu 1950 (ED 50)'ye göredir.

a) 1 nolu balık avlama sahası koordinatları aşağıdaki gibidir:
1) 41º 13´ 21,6" K – 029º 08´ 33" D
2) 41º 13´ 54" K – 029º 10´ 15" D
3) 41º 15´ 20" K – 029º 17´ 28" D
4) 41º 15´ 48" K – 029º 16´ 54" D
5) 41º 14´ 06" K – 029º 10´ 00" D
b) 2 nolu balık avlama sahası koordinatları aşağıdaki gibidir:
1) 41º 13´ 48" K – 029º 07´ 30" D
2) 41º 14´ 42" K – 029º 07´ 12" D
3) 41º 15´ 37" K – 029º 06´ 11" D
4) 41º 15´ 40" K – 029º 05´ 53" D
5) 41º 14´ 45" K – 029º 07´ 00" D
(4) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler, Anadolu ve Avrupa yakaları

arasında, özel kaplar ve ambalajlar içinde, vagonlara ve kamyonlara yüklenmiş olarak, taşıyan
ve taşıtan tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bu işe ayrılmış yolcusuz araba vapuru,
araba ferisi veya tren vapuru ile taşınabilir. Bu taşıma 00:30 ile 06:00 saatleri arasında yapıla-
bilir.

(5) İstanbul Boğazından, hava çekimi elli sekiz metre ve daha fazla olan gemi ve deniz
araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi elli dört metre ile elli sekiz metre arasında
olan gemi ve deniz araçları ise liman başkanlığının gerekli gördüğü sayıda ve güçte römorkörün
eşlik etmesi şartıyla boğaz geçişi yapabilir.

(6) İstanbul Boğazında trafik ayırım şeritleri içinde emniyet ve gümrük denetimleri ya-
pılamaz. Ancak gerekli görülen durumlarda emniyet ve gümrük denetimleri gemiye çıkacak
görevlilerce kılavuz kaptan alma yerlerinde, geminin gideceği kıyı tesisine kadar yolda, kıyı
tesisinde veya kendilerine ayrılmış demirleme sahalarında yapılır.

(7) Görüş mesafesi, İstanbul Boğazı ve Haliç için 200 metreye Marmara Denizinde 500
metreye düştüğünde liman başkanlığı adına Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından yerel
deniz trafiği durdurulur.
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İzmit (Kocaeli) Liman Başkanlığına özel hükümler
MADDE 42 – (1) Körfez Geçiş Köprüsünden hava çekimi altmış metre ve daha fazla

olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi elli altı metre ile altmış
metre arasında olan gemi ve deniz araçları; liman başkanlığının gerekli gördüğü sayıda ve
güçte römorkörün eşlik etmesi şartıyla boğaz geçişi yapabilir.

(2) Görüş mesafesi, İzmit Körfezinde 500 metreye düştüğünde liman başkanlığı adına
Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından yerel deniz trafiği durdurulur.

Denizcilik eğitimi deniz alanları
MADDE 43 – (1) İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi önünde bulunan

ve aşağıda koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz alanları denizcilik eğitim alan-
larıdır. Bu alanlara izinsiz girilmez, demirleme yapılmaz ve eğitim yapan gemi ve deniz araç-
larının seyrine mani olunmaz.

1) 40º 48´ 57" K – 029º 17´ 42" D
2) 40º 48´ 48" K – 029º 17´ 52" D
3) 40º 48´ 42" K – 029º 17´ 49" D
(2) Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi önünde bulunan

ve aşağıda koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz alanları denizcilik eğitim alan-
larıdır. Bu alanlara izinsiz girilmez, demirleme yapılmaz ve eğitim yapan gemi ve deniz araç-
larının seyrine mani olunmaz.

1) 40° 55' 20" K – 40° 12' 17" D
2) 40° 55' 24" K – 40° 12' 17" D
3) 40° 55' 29" K – 40° 12' 30" D
4) 40° 55' 25" K – 40° 12' 37" D
Deniz trafiği kısıtlamaları
MADDE 44 – (1) Fırtına ve kısıtlı görüş gibi olumsuz hava ve deniz koşullarının seyir,

can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti bakımından ciddi tehlike oluşturacağı kanaati hâsıl ol-
duğunda, kurtarma ya da çevre kirliliği temizlik operasyonu sırasında, liman sahası içinde gemi
ve deniz aracı trafiğine geçici veya kısmi kısıtlama getirilmesine liman başkanlığı yetkilidir.

(2) Seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti bakımından gerektiğinde liman idari
sahasındaki gemi ve deniz araçlarının faaliyetleri, liman başkanlığınca kısıtlanır veya durdu-
rulur.

Tarama ve iskandil
MADDE 45 – (1) Kıyı tesislerindeki yanaşma ve bağlama sahaları ile diğer manevra

alanlarının taranması gerektiğinde ilgili kıyı tesisi işleticisi kuruluş; faaliyetin ayrıntılarını, ta-
rama faaliyetinde kullanacağı gemi ve deniz araçlarını, faaliyetin süresini, faaliyet sırasında
denizde, manevra alanlarında seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti bakımından alacağı
önlemleri, yazılı olarak liman başkanlığına bildirir.

(2) Kıyı tesisi işleticiler, kendi kıyı tesisleri ile ilgili yanaşma ve bağlama yerleri ile
manevra sahalarının deniz derinliği iskandil değerlerini güncel haritalardaki derinliklerden az
olmama koşulunu sağlamakla yükümlüdür. Anılan işleticiler, yaptıkları ölçüm değerlerini liman
başkanlığına ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Baş-
kanlığına iletir.
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Tehlike oluşturan gemi ve deniz araçları
MADDE 46 – (1) Liman idari sahasında, cinsi, tonajı ve bayrağına bakılmaksızın adlî

mercilerce verilmiş haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir veya seferden men kararları gibi hukuki
işleme konu olan veya teknik eksikliği nedeniyle bir idari karar ile seferden alıkonulan ya da
herhangi bir sebeple kıyı tesislerinde veya demirleme sahasında bekleyen, tehlike oluşturan,
kumanda edilemeyen ve benzeri nedenlerle denize elverişli olmayan gemi ve deniz araçlarını,
denize elverişli hale getirmek, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetini tehlikeye atma-
yacak tedbirleri derhal almak ve aldırmakla, liman başkanlığının izni dâhilinde, gemi ilgilileri
yükümlüdür.

(2) Liman idari sahasında batık, yarı batık veya terk edilmiş vaziyette bulunan gemi ve
deniz araçlarının en kısa zamanda çıkarılması, çekilmesi veya zararsız hale getirilmesinden,
liman başkanlığının izni dâhilinde, gemi ilgilileri sorumludur.

(3) Karaya oturma ve sürüklenme gibi acil durumda bulunan gemi ve deniz aracı ilgi-
lileri 72 saat içinde kurtarma talebi yapmaz ise liman başkanlığınca resen kurtarma işlemi baş-
latılır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde,

sonrasında ise beş yılda bir, İdareden onaylı ve liman başkanlığı gözetiminde römorkörlere
çeki testi ilgili kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatı tarafından yaptırılır ve sonuçları İdareye
sunulur.

(2) Römorkör şartlarına uygunluk sağlayamayan kılavuzluk ve römorkörcülük teşki-
latları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir sene içerisinde bu şartları yerine
getirmek zorundadır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 47 – (1) Aşağıdaki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 16/1/1978 tarihli ve 16171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aliağa Liman

Yönetmeliği,
b) 26/5/2011 tarihli ve 27945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambarlı Liman

Yönetmeliği,
c) 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anamur Liman

Yönetmeliği,
ç) 14/3/1980 tarihli ve 16929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayvalık Liman

Yönetmeliği,
d) 21/7/1980 tarihli ve 17054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandırma Liman

Yönetmeliği,
e) 21/8/2007 tarihli ve 26620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bodrum Liman

Yönetmeliği,
f) 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceyhan Liman

Yönetmeliği,
g) 11/9/1982 tarihli ve 17809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Liman

Yönetmeliği,
ğ) 22/12/1981 tarihli ve 17552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dikili Liman

Yönetmeliği,
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h) 26/5/2011 tarihli ve 27945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enez Liman
Yönetmeliği,

ı) 2/9/1980 tarihli ve 17093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fethiye Liman
Yönetmeliği,

i) 9/12/1979 tarihli ve 16834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelibolu Liman
Yönetmeliği,

j) 27/8/2006 tarihli ve 26272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güllük Liman
Yönetmeliği,

k)16/1/1981 tarihli ve 17222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hopa Liman
Yönetmeliği,

l) 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskenderun Liman
Yönetmeliği,

m) 10/9/2011 tarihli ve 28050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Liman
Yönetmeliği,

n) 10/2/2011 tarihli ve 27842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Ereğli
Liman Yönetmeliği,

o) 22/3/2011 tarihli ve 27882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karasu Liman
Yönetmeliği,

ö) 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karataş Liman
Yönetmeliği,

p) 13/9/2011 tarihli ve 28053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kefken Liman
Yönetmeliği,

r) 10/2/2011 tarihli ve 27842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmit Liman
Yönetmeliği,

s) 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Liman
Yönetmeliği,

ş) 4/12/1980 tarihli ve 17180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rize Liman
Yönetmeliği,

t) 4/3/2011 tarihli ve 27864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Silivri Liman Yö-
netmeliği,

u) 22/3/2011 tarihli ve 27882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şile Liman
Yönetmeliği,

ü) 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşucu Liman
Yönetmeliği,

v) 5/3/2011 tarihli ve 27865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekirdağ Liman
Yönetmeliği,

y) 22/3/2011 tarihli ve 27882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tuzla Liman
Yönetmeliği.

Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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İzmir Üniversitesinden:

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci

kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıt ve

kabulü, eğitim-öğretim, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkoordinatör: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretim programları-

nın planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu dekan yardımcısını,
b) Başkoordinatör yardımcısı: Her eğitim döneminin başında Dekanlık tarafından be-

lirlenen başkoordinatör yardımcısını,
c) Dekan: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
ç) Dekanlık: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
d) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’te entegre konu başlıklarına göre oluşturulmuş mul-

tidisipliner ders gruplarını,
e) Ders kurulu sorumlusu: Ders kurulunun eğitim-öğretim ve sınav işleyişinden sorumlu

öğretim üyesini,
f) Dönem: Fakültenin her bir eğitim-öğretim yılını,
g) Dönem koordinatörü: Her eğitim döneminin başında Dekanlık tarafından belirlenen

her bir dönemin eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonundan so-
rumlu öğretim üyesini,

ğ) Fakülte Kurulu: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
h) Fakülte Yönetim Kurulu: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
ı) İntörn hekimlik: Stajlarını tamamlamış olan öğrencilerin hekimlik mesleğini öğretim

üyesi rehberliğinde uygulamalarına olanak veren oniki aylık eğitim dilimini,
i) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Dekan, başkoordinatör, başkoordinatör yar-

dımcısı, dönem I-VI koordinatörlerinden oluşan komisyonu,
j) Mütevelli Heyet: İzmir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
k) Ortak zorunlu dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil ders-

lerini,
l) Pratik (Uygulama): Ders kurulları kapsamında yer alan teorik konuları ile bağlantılı,

bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya tıpta uygulama ve entelektüel beceri kazan-
dırmaya yönelik eğitimi,

m) Rektör: İzmir Üniversitesi Rektörünü,
n) Seçmeli ders: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim programında yer

alan, öğrenciler tarafından ilgi alanı dikkate alınarak seçilen ve başarı notuna katkıda bulunan
dersi,

o) Senato: İzmir Üniversitesi Senatosunu,
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ö) Staj: Temel tıp bilgilerini almış olan öğrencilere hekimlik mesleğinin uygulanmasına
yönelik, klinik bilim dallarınca yürütülen eğitimi,

p) Staj sorumlusu: Her bir anabilim dalında stajdan sorumlu öğretim üyesini,
r) Tam zamanlı öğrenci: Eğitim-öğretim yılı boyunca alması gereken tüm dersleri alan

öğrenciyi,
s) Tıp Fakültesi: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ş) Üniversite: İzmir Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Dili, Eğitim Süresi

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim dili Türkçe’dir.
İngilizce hazırlık sınıfı
MADDE 6 – (1) Tıp Fakültesinde İngilizce hazırlık sınıfını okumak öğrencinin terci-

hine bağlıdır. Hazırlık sınıfını okumak isteyen öğrencinin Tıp Fakültesindeki kaydı dondurulur.
Hazırlık sınıfı eğitimi 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Üni-
versitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
doğrultusunda gerçekleştirilir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 7 – (1)  Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsa-

yan altı dönemden oluşur.
(2) Tıp Fakültesi öğrencisi her biri en az yirmi sekiz hafta süreli altı dönemlik (yıllık)

eğitimlerini, en fazla dokuz ders yılında tamamlamak zorundadır. Bu sürelere hazırlık sınıfında
geçirilen süreler dahil değildir.

(3) Öğrencinin, bu maddedeki süreden daha fazla süre öğrenimine devam edebilmesi
için, hastalık veya bir başka mazeret halinin bulunması ve bu mazeretinin Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılması gereklidir. Üniversiteden uzaklaştırma cezası ma-
zeret olarak kabul edilmez. Öğrencinin kaydının dondurulması halinde; geçirilen süreler, azami
sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabul, Kayıt Koşulları

Eğitim-öğretim ücreti
MADDE 8 – (1) İzmir Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenciler, her aka-

demik yıl itibariyle Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini yatırmak zorun-
dadır. Yürütme 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Üniver-
sitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre
yapılır.

Öğrenci kabul ve kayıt koşulları
MADDE 9 – (1) Öğrenci kabul ve kaydı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen

esaslara ve İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine
göre yapılır. Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrenci kayıtları her eği-
tim-öğretim yılı başında yenilenir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Tıp Fakültesine kayıt ve kabulü ile ilgili işlemler, ilgili
mevzuat hükümlerine göre yapılır.
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(3) Tıp Fakültesine başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin ön incelemesi biçimsel ola-
rak Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır, değerlendirilmesi ve programlara yerleştiril-
mesi ise Fakülte Yönetim Kurulunca incelendikten sonra Üniversite Yönetim Kurulunca karara
bağlanır. Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların baş-
vuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, programa yerleştirilme
için hak doğurmaz.

(4) Tıp Fakültesine kaydını yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe yeterlilik dü-
zeylerini; YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden alınan ve adayın
başarılı olduğunu kanıtlayan belge ile belgelendirir ve Tıp Fakültesi birinci yıl eğitimine başlar.
Türkçe yeterliliği olmayan öğrenci Türkçe yeterliliklerini sağlayıncaya kadar kaydını dondu-
rur.

(5) Fakülteye kayıt için istenen belgelerin tam ve eksiksiz olması gerekir. Bir öğrencinin
Üniversiteye girişte verdiği belgelerin sahte veya gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde,
öğrencinin Üniversite kaydı iptal edilerek ilişkisi derhal kesilir ve ödemiş olduğu ücretler iade
edilmez.

Yatay geçişler
MADDE 10 – (1) İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçişler Yükseköğretim

Kurulu tarafından belirlenen esaslara, İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğine ve Senato kararlarına göre Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oluş-
turulan bir komisyon tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme sonucuna
göre yatay geçiş yerleştirme işlemleri Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Yatay geçişle Fakülteye
kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, önceki yükseköğretim kurumunda geçen süre ile bir-
likte değerlendirilir ve dokuz yıllık azami süreye tabidir.

Muafiyet
MADDE 11 –  (1) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren iki hafta

içinde, daha önce kayıtlı oldukları bir yükseköğretim kurumundan en az 60 puan alarak başarılı
oldukları ortak zorunlu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Ortak zorunlu derslerden muafiyet
için yapılan başvurular hakkında, denklik açısından ilgili anabilim dallarının görüşleri de alınır
ve Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından karar verilir. Muafiyet ders kurulları için uygulanmaz.

(2) Muaf tutulan dersler için verilmiş olan geçme notları, başarı notu ortalamasına ka-
tılmazlar.

Kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Fakülteye kaydını yaptıran öğrencilerin; her yıl belirlenen kayıt ye-

nileme süresi içinde kayıtlarını yenilemeleri ve 8 inci maddede belirtilen şartları yerine getir-
meleri gerekir.

(2) Kayıt yenileme süresi ve şartları Rektörlük tarafından belirlenir. Kayıt yenileme iş-
lemlerine ilişkin bilgiler Üniversite tarafından ilan edilir.

(3) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan süresi içinde
kaydını yenilemeyen öğrenciler; derslere ve sınavlara alınmaz. Kayıtlarını yenilemedikleri öğ-
retim süresi kanuni öğretim süresinden sayılır.

Kimlik kartı
MADDE 13 – (1) Fakülteye kaydını yaptıran her öğrenciye Üniversitenin öğrenci kim-

lik kartı verilir. Fakültede eğitimini tamamlayan veya herhangi bir nedenle kaydı silinen öğ-
rencinin kimlik kartını Fakülteye iade etmesi gerekir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Devam

Eğitim-öğretim şekli
MADDE 14  – (1) Tıp Fakültesinde dönem I, II, III’te teorik ve pratik laboratuvar uy-

gulamalarını içeren şekilde temel ve klinik tıp bilimleri, konulara ve sistemlere göre program-
lanarak ve birbirlerini bütünleyen bir entegre düzene göre ders kurulları biçiminde yürütülür.
Tıpta insan bilimleri ile temel ve mesleki beceri uygulamalarını içeren “Entegre Hekimlik Uy-
gulamaları” ile sorun temelli öğrenme süreci kapsamındaki “Bilimsel Araştırma Uygulamaları”,
ders kurullarının dışında dönem boyunca devam eden derslerdir. Her dönemin özelliğine göre
ders kurullarının esasları ilgili yönergelerle düzenlenir.

(2) Dönem IV ve V’te klinik bilimler eğitimi, stajlar biçiminde yürütülür.
(3) Dönem VI intörn hekimlik dönemidir. Bu aşama stajlarla yürütülen klinik, poliklinik

ve saha çalışmalarını kapsayan 12 aylık dönemden ibarettir.
Önkoşullu dersler
MADDE 15 – (1) Tıp Fakültesinde dönem (yıl) geçme esası uygulanır. Her dönem, bir

sonraki dönemin ön şartıdır. Öğrencinin bir sonraki döneme geçmesi için, seçmeli dersler, Tıbbi
İngilizce ve ortak zorunlu dersler dışında, önceki dönemin bütün derslerini başarması gerekir.

Ortak zorunlu dersler
MADDE 16 – (1) Tıbbi İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Ede-

biyatı dersleri ve varsa seçmeli dersler ortak zorunlu derslerdir.
Eğitim-öğretime başlama
MADDE 17 – (1) Tıp Fakültesinde akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenir,

Senatonun onayına sunulur. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde akademik takvimde
yapılacak olan değişiklik ve düzenlemeler Senatonun onayına sunulur. Onayı takiben en az bir
hafta önceden ilgililere duyurulur.

Eğitim-öğretim koordinasyonu
MADDE 18 – (1) Eğitim ve öğretimin fakülte ve dönemler düzeyinde koordinasyonu

Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu, koordinatörler ve ders kurul sorumluları ile sağlanır.
Devam
MADDE 19 – (1) Derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:
a) İlk üç dönemde öğrenciler her ders kuruluna ilişkin toplam teorik derslerinin %70’ine,

toplam pratik ve beceri uygulamalarının %80’ine katılmak zorundadır. Mazeretsiz olarak bu
sınırın altında kalarak devamsızlık gösteren öğrenciler o ders kurulu veya kurullarının sınavına
alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır (0) almış olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda,
Fakülte Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış
olan öğrenciler dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.

b) İlk üç dönemde öğrenciler, yıl boyunca teorik derslerin %70’ine, pratik ve beceri
uygulamalarının %80’ine katılmak zorundadır. Bu sınırın altında kalarak devamsızlık gösteren
öğrenciler dönem sonu sınavına alınmazlar ve F1 notu alırlar  ve dönem tekrarı yaparlar.

c) Staj dönemlerinde öğrenciler; teorik derslerin %70’ine, staj uygulamalarının tama-
mına katılmak zorundadır. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir. Stajlarda devamsızlık %20’yi
geçmediği zaman öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders
kurulunun pratik sınavına veya staj sonu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili Anabilim
Dalının olanakları çerçevesinde belirlenen gün ve saatte yapılır. Fakülte Yönetim Kurulunca
kabul edilmemiş bir mazereti olup, o ders kurulunun pratik çalışmaları veya staj süresince de-
vamsızlık süresi %20’yi aşan ve telafi uygulamalarına katılmayan öğrenciler o ders kurulunun
sınavına veya staj sonu sınavına alınmaz ve stajı tekrar ederler. Tekrarlanan stajlar için ödenecek
ücret Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
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ç) İntörn hekimler; geçerli mazeretleri dışında eğitim programının tümüne katılmak zo-
rundadır. Her rotasyon için mazeretli ya da mazeretsiz toplam sürenin %10’undan fazla de-
vamsızlık kabul edilmez. Devamsızlık ve başarısızlık durumlarında rotasyon tekrarlanır. Tek-
rarlanan rotasyonlar için ödenecek ücret Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınav, Not, Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınavlar
MADDE 20 – (1) Eğitim-öğretim dönemlerinin ve derslerin niteliği ile birlikte öğrenci

sayısı dikkate alınarak, tıp eğitiminde geçerliliği kabul edilmiş tüm yöntemler (teorik, uygula-
ma, objektif yapılandırılmış klinik veya preklinik sınavlar ve benzeri) kullanılabilir.

Notlar ve değerlendirme
MADDE 21 – (1) Tıp Fakültesinde tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 (yüz) tam not

üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve fazlaları bir
üste, daha küçükleri alt tam sayıya dönüştürülür. Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilme-
sinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:

Başarı notu Katsayı      Puan         Açıklama    
AA 4.0 90-100 Üstün başarı
BA 3.5 80-89 Pekiyi
BB 3.0 70-79 İyi
CB 2.5 65-69 Orta-iyi
CC 2.0 60-64 Orta-geçer
F  0.0 0-59 Başarısız

(2) Geçmez notlar şunlardır:
a) F: Geçmez
b) F1: Mazeretsiz devamsız
c) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi
ç) F3: Mazeretli geçmez.
(3) Ayrıca öğrencilerin not çizelgelerinde ve dosyalarında durumlarını gösteren aşağdaki

kısaltmalar ya da açıklamalar kullanılabilir:
a) S: Kredisiz dersler için geçer (Not ortalamasına katılmayan derslerden geçen öğren-

cilere verilir).
b) U: Kredisiz dersler  için kalır (Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olan

öğrencilere verilir).
c) R: Tekrar (Dersin tekrarlandığını gösterir).
ç) LA: İzinli sayılma (Bu Yönetmelik uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır).
d) T: Transfer (Başka bir üniversiteden transfer olup ilgili yönetim kurulunca muafiyeti

onaylanan ve not ortalamasına katılmayan dersler için verilir).
(4) Tıp Fakültesinde seçmeli, Tıbbi İngilizce ve ortak zorunlu dersler için geçme notu

50, diğer tüm mesleki derslerde dönem geçme notu 60’tır.
(5) Her dönemin ve dersin özelliğine göre derslerin notlara katkısı ve değerlendirme

esasları, ilgili yönergelerle düzenlenir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 22 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç 5 gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar Ders Kurulu tara-
fından incelenir. Değerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dönem Koordinatörü tarafından ilan edilir.

(2) Notlarla ilgili olarak, bilgisayarla not kaydı hataları dahil olmak üzere, herhangi bir
maddi hatanın belirlendiği takdirde ilgili öğretim üyesi tarafından not düzeltme istemi notun
ilanından itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. Not değişiklikleri Fakülte
Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve duyurulur.
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ALTINCI BÖLÜM
Mezuniyet Derecesi ve Diploma

Mezuniyet derecesi
MADDE 23 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet dereceleri ilk beş dönemin, dö-

nem notlarının toplamı 5’e bölünerek elde edilir.
Diploma
MADDE 24 – (1) Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı

ile tamamlayan öğrencilere “Tıp Doktoru Diploması” verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mazeret, İzin, Kayıt Dondurma, Üniversiteden Ayrılma, İlişik Kesme

Mazeretler
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar aşağıda sıralanmıştır:
a) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için, hastalığını

yataklı tedavi kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yöne-
tim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.  Bunların dışındaki sağlık raporları işleme konmaz. Fa-
külte Yönetim Kurulunca kabul edilen sağlık rapor süreleri toplam eğitim süresinin hesabında
dikkate alınmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor sü-
resince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

b) Tam teşekküllü sağlık kurulu raporu ile hekimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde
engelli olduğu belirlenen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği
kesilir.

c) Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren en
geç 3 gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapılmalıdır. Daha sonra yapılan başvurular işleme
konulmaz.

ç) İzinli öğrenciler izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırmak kaydıyla öğrenimlerine
kaldıkları yerden devam ederler. Sağlık kurulu raporu ile izin alan öğrenciler sağlıklarının dü-
zeldiğini yine kurul raporuyla belgelerler.

d) Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini takdire bağlı olarak kabul
veya reddedebilir.

İzinler
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin izinlerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda

bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi olanakların doğması halinde Fakülte Yö-
netim Kurulu kararı ile yalnızca bir kez olmak üzere 1 yıla kadar izin verilebilir. Bu izin baş-
vurusu, akademik yıl başlamadan en az 15 gün önce yapılmalıdır.

b) Yurtiçinde ve yurtdışında bilimsel, sportif, kültürel ya da sanatsal etkinliklere katıl-
mak üzere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilir. Öğrenciler bu süreler için mazeretli
izinli sayılır. O dönemde giremedikleri ders veya derslerden mazeret sınavına alınırlar. Dör-
düncü, beşinci ve altıncı dönem öğrencileri devam etmediği süreyi anabilim dalının belirleye-
ceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde stajı tek-
rarlar. Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen izin süreleri toplam eğitim süresinin hesa-
bında dikkate alınmaz.

c) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkum olan veya resmi makam-
larca aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak tutukluluğu, takipsizlik kararı veya be-
raat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli sayılır. Bu öğrencilerin ödeyeceği öğrenim
bedeli her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
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Kayıt dondurma
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin Üniversiteye kaydolduktan sonra ilk iki yılda en çok

bir yıl, daha sonraki yıllarda da bir yıl olmak üzere öğretim süresi boyunca, mazeretleri ilgili
kurullarca kabul edilmek kaydıyla, toplam iki yıl kayıt dondurma hakları vardır. Üç yarıyıl üst
üste kayıt dondurulamaz.

(2) Kayıt donduran öğrencilerin ödeyeceği öğrenim bedeli her yıl Mütevelli Heyeti ta-
rafından belirlenir. Bu ödemeyi yapmayan öğrencinin kayıt dondurma isteği işleme konulmaz.

Üniversiteden ayrılma
MADDE 28 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler Dekanlığa yazılı

olarak başvurur. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren
bir belge, kayıtta teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.

İlişik kesme
MADDE 29 – (1) Aşağıda belirlenen durumlarda öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
a) Mali yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması,
b) Üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl kaydını yenilememesi,
c) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal ve bedensel rahatsızlık nedeniyle tüm öğrenim

süresi (normal, azami ve ek süreler) içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden
alınacak sağlık raporunun incelenmesi sonucunda öğrenimlerine devam edemeyeceklerine ilgili
yönetim kurulunun karar vermesi,

ç) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olması,

d) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olması.
(2) Belirtilen bu nedenler dolayısıyla kaydı silinen öğrencilerin yeniden üniversiteye

geri dönme hakları yoktur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Burs
MADDE 30 – (1) İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrencilerin burs kazanma ya da

kazandıkları bursları kaybetme koşulları Senato tarafından belirlenir.
Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin giyim ve genel görünüşü konusunda ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Disiplin soruşturmasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA

CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ
TİC. LTD. ŞTİ.NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MHG/2012-10)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Komisyonundan kimlik kayıt numarası ala-

rak görevlendirme bildirimi gerçekleşen CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri
Tic. Ltd. Şti. için, 31/8/2003 tarihli ve 25215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malze-
meleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair
Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2003-001)’in 9 uncu maddesinde belirtilen görevlendirme sürecine
göre yapılması gereken işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Turan Güneş Bulvarı No: 50/4 Çankaya/Ankara adresindeki

CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’nin 8/9/2002 tarihli ve 24870
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) çerçevesinde
yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca, 16/12/2011
tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlen-
dirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ile 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Ek-1’de verilen görevlendirme kapsamı, 17/10/2012 tarihli ve 28444

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında
Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-09)’de
belirtilen uyumlaştırılmış standartlardan hangilerine ait uygunluk değerlendirme işlemlerinin,
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2404 kimlik kayıt numarası verilen CPC Belgelendirme
Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütüldüğünü belirler. Söz konusu gö-
revlendirme kapsamına ilişkin güncel durum, bu Tebliğde yapılacak değişikliklere paralel ola-
rak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının internet sitelerinden de takip edi-
lebilir.

(2) Söz konusu kimlik kayıt numarasının EK-1’de verilen kapsam haricindeki bir yapı
malzemesine iliştirilen CE işaretinde rastlanması veya aynı kimlik kayıt numarasının CPC Bel-
gelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin dışında kullanılması hallerinde
söz konusu CE işaretinin geçerli olmadığına hükmedilir.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA

SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi yapı de-

ğişiklikleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda, tapu

ve gemi sicili ile fikrî mülkiyete ilişkin sicillerde ve benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve

hakların sahipliklerinde meydana gelen değişikliklerin ilgili sicillere bildirilmesini ve sicil ka-

yıtları ile belgelerindeki gerekli değişikliklerin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek,

başvuruda bulunacak kişiler ve gerekli belgeleri belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun

Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 17 nci maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102

sayılı Türk Ticaret Kanununun 210 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) İlgili siciller: Tapu ve gemi sicilini, fikrî mülkiyete ilişkin sicilleri ve benzeri sicil-

leri,

c) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

ç) Müdürlükler: Ticaret sicili müdürlüklerini,

d) Şirket sözleşmesi: Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde esas

sözleşmeyi; kollektif, komandit ve limited şirketlerde şirket sözleşmesini ve kooperatiflerde

ana sözleşmeyi,

ifade eder.

Müdürlüklerin ve ilgili sicilleri tutan kurumların bildirim yükümlülükleri

MADDE 4 – (1) Ticaret şirketlerinin Kanun hükümlerine göre birleşmelerinde devralan

şirketin, bölünmelerinde ise bölünen şirket dışındaki bölünmeye katılan diğer şirketlerin kayıtlı

olduğu müdürlükler tarafından; devrolunan veya bölünen şirketin malvarlığına dahil olan tapu,

gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların, devralan

şirketlerin adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, birleşme veya bölünme kararının

tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(2) Ticaret şirketlerinin Kanun hükümlerine göre tür değiştirmelerinde, tür değiştiren

şirketin malvarlığına dahil olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı

bulunan mal ve hakların yeni tür adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, tescili ya-

pan müdürlük tarafından yeni türün tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede

düzenlenen hususlar bildirilir.
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(3) Kanun hükümlerine göre ticari işletmenin devrinde devredilen ticari işletmeye sü-

rekli olarak özgülenmiş bulunan malvarlığına dahil olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri

ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların devralan adına tescilinin gecikmeksizin

yapılması amacıyla, tescili yapan müdürlük tarafından ticari işletmenin devrinin tescili ile eş

zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(4) Kanun hükümlerine göre bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüştürülmesi

halinde, şirketin malvarlığına dahil olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicil-

lerde kayıtlı bulunan mal ve hakların ticari işletme işletecek kişi veya kişiler adına tescilinin

gecikmeksizin yapılması amacıyla, tescili yapan müdürlük tarafından ticari işletmenin tescili

ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(5) Kanunun 128 inci maddesine göre bir ticaret şirketine ayni sermaye olarak konulan

ve tapu, gemi ve fikri mülkiyet ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların şirket

adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla; tescili yapan müdürlük tarafından şirketin

tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.

(6) Kanuna uygun olarak yapılmış bir ticaret şirketi sözleşmesinde; ayni sermaye olarak

konulan mal ve hakların ilgili sicillere şirkete ayni sermaye olarak konulduklarını belirten bir

şerh verilerek belirgin duruma getirilmesine rağmen, ilgili müdürlükçe tescil edilinceye kadar

söz konusu mal ve hakların başkasına devredilmesi veya üzerinde ayni bir sınırlama getirilmesi

halinde ilgili sicilleri tutan kurumlar durumu derhal ilgili müdürlüğe bildirir. Bildirim üzerine,

müdürlük bu hususu gerekçe olarak belirterek tescil talebini reddeder.

Bildirilecek hususlar ve bildirimin şekli

MADDE 5 – (1) Müdürlüklerce ilgili sicillere 4 üncü madde uyarınca yapılacak bildi-

rimlerde, bildirime konu olan işlem açıkça belirtilmek suretiyle aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin

bilgileri,

b) Ayni sermaye konulması sonucu mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların

mahkemece atanan bilirkişi tarafından tespit edilmiş değeri; birleşme, bölünme ve tür değişik-

liğinde ise mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların yeminli mali müşavir veya serbest

muhasebeci mali müşavir, denetime tabi şirketlerde ise denetçi tarafından tespit edilmiş değeri,

c) Sermaye şirketlerinin kuruluşu sırasında bir ticari işletmenin ve/veya bazı ayni var-

lıkların devralınması halinde, mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların mahkemece

atanan bilirkişi tarafından tespit edilmiş değeri,

ç) Ticari işletmelerin bir ticaret şirketine devrolmak suretiyle birleşmeleri ile ticaret şir-

ketlerinin birleşme ve bölünmelerinde, mal ve hakları devralan şirketlerin unvanı, adresi, ticaret

sicil numarası, ortaklık yapısı, şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik

numarası ile devrolunan ve bölünen şirketlerin unvanı ve ticaret sicili numarası,
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d) Bir ticaret şirketinin kuruluşunda ayni sermaye konulması durumunda şirketin ku-

ruluşunun tescil edildiği, şirketin unvanı, adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı ile şirketi

temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

e) Bir ticaret şirketine sermaye artırımında ayni sermaye konulması halinde sermaye

artırımının tescil edildiği, şirketin unvanı, adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı ile

şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

f) Bir ticaret şirketinin tür değiştirmesi durumunda yeni türün tescil edildiği, eski ve

yeni türün unvanı ile yeni türün adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı, şirketi temsile

yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

g) Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi halinde, ticari işletmenin tescil

edildiği, ticari işletmeyi işleteceklerin adı ve soyadı, vatandaşlığı, ticari işletmenin adresi ve

faaliyet konusu ile ticari işletmeye dönüşen şirketin unvanı ve ticaret sicili numarası,

ğ) Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde, ticaret şirketinin tescil

edildiği, şirketin unvanı, adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı ile şirketi temsile yetkili

olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

(2) Birinci fıkra gereğince yapılacak bildirimlere yeni hak sahibi şirketin şirket sözleş-

mesi ile değerlemeye ilişkin raporların birer örneği eklenir.

(3) Bildirimler yazılı şekilde yapılır. Müdürlükler ve ilgili siciller tarafından güvenli

elektronik iletişim alt yapısı ile karşılıklı entegrasyonun sağlanması durumunda, bildirimler

elektronik ortam üzerinden de yapılabilir.

Bildirim üzerine ilgili sicillerde yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) Müdürlüklerin bildirimini alan ilgili sicili tutan kurum tarafından,

kendi kayıtlarında resen işlem yapılabilmesine imkan tanıyan durumlarda mal ve haklar yeni

sahipleri adına tescil edilir. Resen tescilin mümkün olmadığı durumlarda ise; ilgili sicil me-

murluğunca bildirimin alındığı anda kendi kayıtlarına, mal ve hakların geçişinin dayanağı olan

işlemin Kanun hükümlerine göre tamamlandığına ilişkin şerh konulur ve ilgililerin başvurusu

üzerine gerekli harç ve giderler alındıktan sonra, mal ve hakların yeni sahipleri adına tescili

yapılır.

(2) İlgili sicillerde; müdürlükler tarafından bildirilen mal ve haklar üzerinde, ilgili sicili

tutan kurumların bildirimi aldığı andan itibaren, eski hak sahiplerinin, yeni hak sahipleri aley-

hine sonuç doğuracak taleplerine ilişkin işlem yapılamaz.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 
31 Ekim 2012 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28453 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEBEKESİNDE 25 ADET OTOMATİK BARİYERLİ 

HEMZEMİN GEÇİDE KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ (CCTV) MALZEMESİ 

ALINMASI VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/158057 

1 - İdarenin: 

a) Adresi   TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 

Atatürk Caddesi No:121/A 35220 

Alsancak/İzmir 

b) Telefon ve Faks Numarası    : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) İhalenin Görülebileceği İnternet. Adresi : www.tcdd.gov.tr.  

  www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Şebekesinde 25 

Adet Otomatik Bariyerli Hemzemin Geçide 

Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) 

Malzemesi Alınması ve Montajı İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 12.11.2012 Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00.-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. 8565/1-1 
  



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 31 Ekim 2012 – Sayı : 28453 

 

3 KALEM MUHTELİF LOKOMOTİF MALZEMESİ (200 ADET ÇELİKLİ LASTİK, 60 ADET 

HAVA KANALI, 120 ADET CER MOTOR HAVA KANALI) SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2012/154991 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

c) Elektronik Posta Adresi  : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 3 Kalem muhtelif lokomotif malzemesi imal ettirilmek 

suretiyle satın alınacaktır.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 15.11.2012 - 14.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

15.11.2012 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu 

olup aynı adresten 50,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8379/1-1 

————— 
SAC NAKLİYESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2012/157826 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : Yaklaşık 1500 Ton muhtelif ölçülerdeki sac 

malzemenin, ERDEMİR (~ 1300 ton) ve İSDEMİR’den 

(~ 200 ton) TÜLOMSAŞ’a bir yıl (2013 yılı) süreyle 

partiler halinde nakliyesi işi, teknik şartnameye göre 

yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 15/11/2012 - Saat 14.45 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

15/11/2012 günü saat 14.45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8558/1-1 
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DECT TELEFONU BAZ İSTASYONU VE LİSANS TEMİNİ İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/155302 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemize bağlı İzmit, Derince ve Köseköy telefon 

santralleri için, ERİCSON MD 110 sayısal santralı, MX-ONE TELEPONY SWİTCH 

versiyonunda, kullanılabilecek olan, 5 ad. Baz istasyonu kart, kablo ve lisansı, 30 Ad. Baz 

istasyonu,1 Tk. Subrack magazin ve kabinet ilavesi (DC-DC, DSU ve TMU kartları ile beraber), 

40 Ad. DECT telefon, şarj cihazı ve lisansı, 1 Ad. Programlama kiti ve sistem yönetim yazılımı, 

işyerlerine montajı dahil çalışır vaziyette teslimi işi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 13/11/2012 Tarih saat 14.00’da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 

100,00 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. 8382/1-1 

—— • —— 

SİNYALİZASYON GRUP MÜDÜRLÜĞÜNCE 10000 ADET PİN SARF 

MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Sinyalizasyon Grup Müdürlüğünden: 

                                          Pendik/İSTANBUL 

İhale Kayıt No : 2012/157298 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Sinyalizasyon Grup Müdürlüğü Pendik/İstanbul  

b) Telefon ve Faks Numarası : (0216) 353 36 60         (0216) 3533661 

c) Elektronik Posta Adresi : --- 

2 - İşin adı ve miktarı  : Sinyalizasyon Grup Müdürlüğünce 10000 adet Pin sarf malzemesi 

alınması. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız, Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Grup Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonuna 15.11.2012 günü, saat 14.30’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dökümanı Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Grup Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 
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almaları zorunlu olup, Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Grup Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonundan KDV Dahil 100.00.- 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. 8555/1-1 

—— • —— 

TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA 

KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:   

1 - Satışa esas bedeli 110.403,00 TL; 02/11/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması 

gereken güvence tutarı da 11.041,00 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa 

esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kalamar cinsinden oluşan  

1 grup gıda maddesi; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 

Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 5/11/2012 tarihinde saat 9.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8562/1-1 

—— • —— 

50.000 ADET SÜNGER RULO YATAK SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı tarafından afetlerde kullanılmak üzere 50.000 Adet Sünger Rulo Yatak 

idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmalar ihale zarfını en geç 14 KASIM 2012 günü saat 10.00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale zarfı aynı gün saat 14.30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 

açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 8568/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI TAM BAKIMSIZ AKÜMÜLATÖR ALINACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Tam Bakımsız Akümülatörler açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik şartnamedeki özelliklerine göre 2 Kalemde 

Toplam 92 Adet 

 

Cinsi Miktarı 

12 V 150 Ah Tam Bakımsız Akümülatör 14 Adet 

12 V 60 Ah Tam Bakımsız Akümülatör 78 Adet 

 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi  : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 90 takvim 

gününde teslim edilecektir. 

d) Dos. No : 06 SEAS 12/71      2012/155854 

3 - İhalenin 

a)Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 19.11.2012 Pazartesi günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ ambarı. 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görüle bilir ve 75,00 ¨. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı 

hariç 75,00 ¨ doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına 

yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye 

göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, 

postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler 19.11.2012 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve 

Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. USD veya EURO üzerinden verebileceklerdir. 

(Para birimi/Adet). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat 

sözleşmesi düzenlenecektir. 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihalede kısmi ve alternatif teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre 

yapılacaktır. 8554/1-1 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 31 Ekim 2012 – Sayı : 28453 

 

19 KİŞİLİK KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ ALINACAKTIR 

TRT Genel Müdürlüğünden: 

Ankara’da bulunan Reklam Tanıtım Tasarım Dairesi Başkanlığının ihtiyacı için 19 kişilik 

12 ay süreli Kalifiye Yardımcı Hizmet Personeli 3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık 

İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İhaleyi yapan kurumun: 

a) Adresi : TRT Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü C Blok Kat: 3 

No: 306       06109 Oran / ANKARA 

b) Telefon numarası : 0 312 463 41 83 

c) İlgili Personel : Zekeriya YUVALI 

2 - İhale ile ilgili bilgiler: 

a) İşin tanımı : İdarenin tüm televizyon kanallarına ait yeni medya 

reklam yayınlarının gerçekleştirilebilmesi 

kapsamında; Kanalların yeni medya mecralarında 

yayınlanması ve reklam alanlarının belirlenmesi için 

medya planlamalarının yapılması, bu mecraların 

İnternet, IP tv ve mobil medya üzerinden yayın ve 

reklamların gerçekleştirilmesine yönelik alt 

yapılarının hazırlanması, bu alanlara yönelik 

firmalardan gelen, ticari materyallerin reklam 

filmlerinin ve özel uygulama gerektiren reklam 

tekliflerinin video grafik programları ile 

hazırlanması, alt bant haline getirilmesi veya yeni 

bir videografik oluşturulması, programların 

desteklenmesi kaydıyla katma değerli servis 

uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve yayınlanan 

reklam kuşaklarının günlük rayting ölçüm 

sistemlerinden istatistiki değerlendirmelerinin 

yapılarak tahsile esas nihai bedellerinin 

hesaplanması hizmetlerinin 19 kişi ile 1 Yıl (365 

gün) süreyle yaptırılması işidir. 

b) İhale tarihi ve saati : 14.11.2012 günü saat 14.00 

c) Şartnamenin görülebileceği yer : TRT Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi 

Başkanlığı C Blok Kat: 3 No: 306     06109 Oran / 

ANKARA 

d) Şartname bedeli : KDV dahil 100.- TL 

 8526/1-1 
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DEĞİRMEN ARKA FLANŞI SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 12 adet Değirmen Arka Flanşının teknik şartnameye göre 

imali ve teslimi işi, Teknik Şartname esaslarında açık ihale usulü ile ihale edilerek temin 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2012/154412 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0 252 572 5191      FAX: 0 252 572 5384 

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

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 adet Değirmen Arka Flanşının teknik şartnameye 

göre imali ve teslimi işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı 

c) Teslim tarihi  : Değirmen arka flanşlarının ilk adedi sözleşme tarihini 

müteakip 95 takvim günü, geriye kalan 11 adedi ilk 

adedin tesellümünden itibaren her bir adedi 45 takvim 

günü süresi içinde toplamı birinci adet dahil sözleşmenin 

imzalanmasından itibaren 590 takvim günüdür. Test ve 

Kontrol süreleri teslim süresine dahil değildir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası 

b) Tarihi ve saati  : 22/11/2012 - 14:00 

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

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

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: HALKBANKASI YATAĞAN 

ŞUBESİ TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap 

numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu 

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

kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. ) 

5 - Teklifler, 22/11/2012 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

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

gönderilebilir. 

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

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

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 8458/1-1 
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KÖMÜR DEĞİRMENLERİ AŞINMA PLAKALARININ (ROTOR ÇARPMA PLAKASI) 

SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüze ait kömür değirmenleri aşınma plakalarının (Rotor Çarpma Plakası) 

teknik resim ve şartnameye göre imali ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilerek satın 

alınacaktır. 

İhale kayıt numarası 

1 - İdarenin : 2012/155 572 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191         FAX: 0252 572 5384 

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

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 36 Adet Rotor Çarpma Plakası (İç) 

  36 Adet Rotor Çarpma Plakası (Orta) 

  36 Adet Rotor Çarpma Plakası (Dış) 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi / süresi : 30 Takvim Günü (Teste geçen süreler teslim 

süresine dahil değildir.) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası 

b) Tarihi ve saati : 21.11.2012 - 15.00 

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

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

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 

0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale dokümanını satın alabilmek için hesap numarasına şartname 

bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu faks’a okunaklı bir şekilde 

gönderilecektir. İhale doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde 

gönderilecektir. ) 

5 - Teklifler, 21.11.2012 saat 15.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

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

gönderilebilir. 

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

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

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 8459/1-1 
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15 KALEM MAKİNE YEDEK PARÇA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüze ait işletmelerde kullanılacak 15 kalem Makine Yedek Parça 

malzemesi %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi 

kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.11.2012 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç toplam tutarının %6’sı kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığı-Rize’de 

yapılacaktır. 

9 - İhale kalem bazında kısmi teklife açıktır. 

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

İhale Kanununa tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

Malzeme Listesi 

Sıra 

No 

Malzeme 

Muhasebe No Malzemenin Cinsi ve Teknik Özellikleri Birimi 

Satın 

Alınacak 

Miktar 

  1 500.06.01.0005 KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 40 CM Ad. 130 

  2 500.06.01.0015 KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 65 CM Ad. 140 

  3 500.06.01.0025 KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 85 CM Ad. 350 

  4 500.06.01.0026 KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 106 CM Ad. 50 

  5 500.06.01.0016 KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 65 CM Ad. 100 

  6 500.06.01.0027 KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 85 CM Ad. 100 

  7 500.06.01.0029 KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 106 CM Ad. 50 

  8 500.06.01.0035 KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 200 CM Ad. 20 

  9 500.06.01.0080 DÜZ SARIMLI HELEZON FIRÇA 200 CM Ad. 40 

10 600.09.01.0001 KIVIRMA AYI Ad. 500 

11 500.06.02.0025 KIVIRMA KAZAN ÇEMBERİ Ad. 7 

12 500.06.02.0020 KIVIRMA ALT TABLA  Ad. 5 

13 500.06.03.0010 ROTERVAN KANADI Ad. 400 

14 500.06.04.0020 DELİKLİ FIRIN PALETİ (BÜYÜK BOY) KROM Ad. 2000 

15 500.06.04.0029 FIRIN KASNAĞI Ad. 60 

 8438/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA): 

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

I. GENEL 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdari 

Hizmetler sınıfından 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim dallarında 

ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı 3-7 Aralık 2012 tarihlerinde TİKA 

Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 15 Ulus/ANKARA adresinde yapılacaktır. 

 

Gruplar Öğrenim Dalı Kadro Sayısı 

1. Grup İnşaat Mühendisliği   3 

 Mimarlık   2 

 Makine Mühendisliği   2 

 Elektrik, Elektrik/Elektronik Mühendisliği   1 

 Ziraat Fakültesi – Tüm Bölümler   1 

 Veterinerlik   1 

2. Grup Endüstri Mühendisliği   1 

3. Grup Sosyoloji, Tarih   3 

4. Grup İstatistik   1 

5. Grup Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu, Kültür 

Varlıklarını Koruma ve Onarım, Geleneksel Türk Sanatları, 

Geleneksel Türk El Sanatları 

  1 

6. Grup Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, 

Uluslararası İlişkiler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri 

10 

7. Grup İlahiyat   4 

TOPLAM 30 

 

II. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI 

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır: 

1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, 

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim 

dallarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve 

yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

3) Sınavın yapılacağı tarih itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak, 

4) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme 

Sınavından (KPSS): 

a) Birinci grupta yer alanlar için KPSSP-2 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 

b) İkinci grupta yer alanlar için KPSSP-3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,  

c) Üçüncü grupta yer alanlar için KPSSP-3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,  

ç) Dördüncü grupta yer alanlar için KPSSP-25 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 

d) Beşinci grupta yer alanlar için KPSSP-3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 

e) Altıncı grupta yer alanlar için KPSSP-36 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 
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f) Yedinci grupta yer alanlar için KPSSP-1,2,3,4,5,6,7 veya 8 puan türlerinin birinden en 

az 70 puan almış olmak. 

5) Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında (KPDS), İngilizce, Fransızca, İspanyolca, 

Arapça veya Rusça dillerinin herhangi birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya 

Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye 

sahip olmak.  

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER 

1) TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 16 Kasım 2012 günü mesai saati 

bitimine (saat 18:00) kadar yapılabilecektir. 

2) Başvuruların, başvuru için istenen belgeler ile birlikte TİKA Başkanlığı (İnsan 

Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Atatürk Bulvarı No: 15 Ulus/ANKARA 

adresine şahsen, elden veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve 

ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. 

3) Başvuru için istenen belgeler şunlardır: 

a) Başkanlıktan veya Başkanlığın internet sitesinden temin edilecek başvuru formu, 

b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında 

tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği, 

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 

ç) KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin 

aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, 

d) Yazılı özgeçmiş, 

e) İki adet vesikalık fotoğraf, 

f) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı, 

g) Adli sicil kaydı yazılı beyanı, 

ğ) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı. 

4) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IV. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ 

1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan 

başlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son 

sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sınava çağrılacaktır. 

2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav 

tarih ve saatleri Başkanlığın internet sitesinde (http://www.tika.gov.tr/) ilan edilir. 

3) Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus 

cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır 

bulunacaklardır.  

V. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 

1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. 

2) Sözlü sınav, adayların; 

a) Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili 

konulardaki bilgi düzeyi, 

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

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
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yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, 
yarışma sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı 
özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 
geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda 
başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri 
puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.  

VI. DEĞERLENDİRME VE İLAN 
1) Başarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak 

hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanına ve KPSS puanına 
bakılır, puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.  

2) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca kazanan adayların 
adreslerine de tebliğ edilir.  

3) Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav 
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir. 

4) Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları ve 
adaylıklarına ilişkin işlemler, 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

5) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin 
yapılmasına ilişkin olarak tebligatta veya ilanda belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte 
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekir. 

6) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde 
geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. 

7) Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer 
alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve 
atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep 
edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

VII. BİLGİ ALMA 
Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı, 0 (312) 508 11 44 veya 508 11 47 numaralı telefonlarından temin edilebilir. 
 8211/1-1 

—— • —— 
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik 
Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten 
dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, 

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları 
gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden 
alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve 
belgelendirilmesi şarttır. 

İlgililere duyurulur. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UN. AD. DER. AÇIKLAMA 

Yabancı Diller Eğit. Alman Dili Eğitimi Doçent 1 1  

 8569/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84246/EK3 nolu parselasyon planı 

Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilan olunur. 

         Ada/Parsel        Mahallesi  
 61337 Ada 2-3 Parseller Güzelyaka Mahallesi 

 8525/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/112433 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı/Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karabük Halk Sağlığı Müdürlüğü İl/İlçe Karabük-Merkez 

Adresi 
Beşbinevler Cumhuriyet Mah.     

41 Nolu Sk. No: 8 Karabük 
Tel-Faks 0370 433 31 26 - 0370 433 81 60 

Posta Kodu 78020 E-Mail destekhizmetleri@karabukhsm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Hasan Terzi-Yurtiçi Yolcu Taşıma 

İşletmesi 
 

Adresi 
Mehmet Akif Ersoy Mah. Seervet Sk. 

No: 3/3 Kastamonu 
 

T.C. Kimlik No. 11378616564  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8400063669  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler 

Esnaf Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
37/28434  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8548/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Genç Köylere Hizmet Götürme 

Birliği 
İl/İlçe Genç/Bingöl 

Adresi 
Cumhuriyet Mah. Hükümet 

Konağı Kat: 2 Genç/Bingöl 
Tel-Faks 4264113157 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Değişmen İnşaat Kırtasiye 

Telekominikasyon Güvenlik Gıda 

Medikal Temizlik Ticaret ve Sanayi 

Limited Şirketi 

 

Adresi Cumhuriyet Cad. No: 14 Genç/Bingöl  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Genç Vergi Dairesi/2730339602  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bingöl Sanayi ve Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
285  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8530/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/73201 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Rize Belediye Başkanlığı İl/İlçe Rize/Merkez 

Adresi 
Piriçelebi Mah. Menderes Bulvarı 

Belediye Hizmet Binası Kat: 2  
Tel-Faks 0 464 214 30 99 

Posta Kodu 53100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Global Maks Tarım Özel Eğitim Gıda 

Tuz Makine İklimlendirme San. ve 

Tic. Ltd. Şti. 

Cevriye Doğruyol 

Adresi 
166. Sk. No: 19/5 Işıkkent-

Bornova/İzmir 
 

T.C. Kimlik No.  22370395944 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3960613703  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Merkez-142277  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8531/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/37220 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Yüksek Öğretim Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 

İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

İl/İlçe İstanbul/Fatih 

Adresi 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 

İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 16 Mart Şehitleri Cad. 

No: 2-4 Beyazıt 

Tel-Faks 0 212 440 00 30-212 440 00 32 

Posta Kodu  E-Mail maliisler@istanbul.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Pegatur Turizm Otomotiv İnşaat Gıda 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 

Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Kımız 

Sok. No: 36 K: 1 Yenibosna-

Bahçelievler/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7230406517  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
781848  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret 

veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8529/1-1 
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Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Sinop Üniversitesi Rektörlüğü İl/İlçe Merkez 

Adresi 
Korucuk Köyü Kıranlar Mevkii 

57010-Sinop 
Tel-Faks 271 57 57 

Posta Kodu 57000 E-Mail www.sinop.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Selim Küçük  

Adresi 
Kabalı Bucağı Lala Köyü Frenk 

Mevkii No: 13 Merkez-Sinop 
 

T.C. Kimlik No. 47101775024  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6030254473  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
57/23373  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8556/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2009/191397 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

Atatürk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Baştabipliği 

İl/İlçe İzmir/Konak 

Adresi 253. Sok. No: 143 Basınsitesi Tel-Faks (232) 245 06 39 / 245 06 39 

Posta Kodu 35370 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Meta Medikal Elektronik Sistemleri 

Oto Kiralama Limited Şirketi  

Yiğit Aygen 

Adresi 

Üsküp Cad. No: 24/11 

Çankaya/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.  24413122852 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Hitit V.D./619 019 9298  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 280487  

6. Yasaklama Süresi 

229 

(ikiyizyirmidokuz) 

Gün 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 8547/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/70899 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Adana Çukurova Dr. Aşkım 

Tüfekçi Devlet Hastanesi 

Baştabipliği 

İl/İlçe Adana/Seyhan 

Adresi 

Y.Baraj Mah. H.Ömer Sabancı 

Cad. 

Tel-Faks (322) 225 93 29 / 225 37 58 

Posta Kodu 01330 E-Mail adanaadhs6.satinalma@saglik.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

2H Grup Proje Medikal Ürünleri 

Sağlık Danışmanlık Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

 

Adresi 

Talatpaşa Bulv. No: 138/3 

Cebeci/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Kızılbey V.D./0010705443  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 300005, 

Oda Sicil No: 59/7478 

 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay 

6 

(altı) 

Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 8546/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/191587 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İzmir Dr. Faruk İlker Bergama 

Devlet Hastanesi 

İl/İlçe İzmir/Bergama 

Adresi 

İslamsaray Mah. Adnan Menderes 

Bulv. No: 223 

Tel-Faks (232) 631 28 97 / 631 28 96 

Posta Kodu 35700 E-Mail bergamadh@ism.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Kumsal Tıbbi Cihaz İlaç Su Arıtma 

Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi 

Mehmet Demirci 

Adresi 1004. Sok. No: Z/28 Yenişehir/İzmir   

T.C. Kimlik No.  28696473892 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Ege V.D./592 028 3801  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 126578, 

Oda Sicil No: 113722.1 

 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl 

1 

(bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 8545/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/107024 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İstanbul Pendik Devlet Hastanesi 

Baştabipliği 

İl/İlçe İstanbul/Pendik 

Adresi 

Dr. Orhan Maltepe Cad. Batı Mah. 

No: 15 

Tel-Faks (216) 491 29 37 / 483 76 47 

Posta Kodu 34940 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İhsan Bakar - Usta İnşaat   

Adresi 

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No: 2 

Sancaktepe/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No. 31163010926  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Sultanbeyli V.D./1320252170  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 768077  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay 

6 

(altı) 

Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 8544/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/51492 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Adana Çukurova Dr. Aşkım 

Tüfekçi Devlet Hastanesi 

Baştabipliği 

İl/İlçe Adana/Seyhan 

Adresi 

Y. Baraj Mah. H. Ömer Sabancı 

Cad. 

Tel-Faks (322) 225 93 29 / 225 37 58 

Posta Kodu 01330 E-Mail adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Bilen Bilgisayar ve Güvenlik 

Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi  

Yafes Mutlu Karabilen 

Adresi 

Acıbadem Mah. Şehit Fethi Sk.  

No: 8/B Üsküdar/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.  52894486590 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Üsküdar V.D./1710274178  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 572770  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay 

6 

(altı) 

Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 8543/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/51492 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Adana Çukurova Dr. Aşkım 

Tüfekçi Devlet Hastanesi 

Baştabipliği 

İl/İlçe Adana/Seyhan 

Adresi 

Y. Baraj Mah. H. Ömer Sabancı 

Cad. 

Tel-Faks (322) 225 93 29 / 225 37 58 

Posta Kodu 01330 E-Mail adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Oktay Tor - Cast Bilişim ve Tekstil   

Adresi 

Yeşil Pınar Mah. Efendi Sk. No: 12  

D: 9 Eyüp/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No. 37147752400  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Gaziosmanpaşa V.D./8550193959  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Alibeyköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 34-583388,  

Üye No: 5549 

 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay 

6 

(altı) 

Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 8542/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/60972 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi 

Baştabipliği 

İl/İlçe İstanbul/Üsküdar 

Adresi 

Barbaros Mahallesi Dereboyu Cad. 

No: 112 Kağıthane 

Tel-Faks (216) 474 79 00 / 474 79 00 

Posta Kodu  E-Mail info@uskudarhastanesi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Diagno Grup Tıbbi Cihaz Malzemeleri 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  

Artin Sandalcı 

Adresi 

Ortabayır Mah. Dereboyu Cad.  

No: 112 Kağıthane/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.  42058467152 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Zincirlikuyu V.D./295 024 4145  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 474709  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl 

1 

(bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 8541/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/9186 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Zonguldak Çaycuma Devlet 

Hastanesi Başhekimliği 

İl/İlçe Zonguldak/Çaycuma 

Adresi Çay Mah. Topbaşı Mevkii Tel-Faks (372) 615 82 22 / 615 85 05 

Posta Kodu 67900 E-Mail zonguldakdhs2@saglik.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Kumsal Tıbbi Cihaz İlaç Su Arıtma 

Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi 

Mehmet Demirci 

Adresi 1004. Sok. No: Z/28 Yenişehir/İzmir  

T.C. Kimlik No.  28696473892 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Ege V.D./592 028 3801  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 126578, 

Oda Sicil No: 113722.1 

 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl 

1 

(bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 8540/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/35672 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İstanbul Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Baştabipliği 

İl/İlçe İstanbul/Fatih 

Adresi 

Kasap İlyas Mah. Org. 

Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. 

Tel-Faks (212) 459 61 36 / 459 62 64 

Posta Kodu 34098 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Advanced Bionics İşitme Cihazları 

Ticaret Limited Şirketi 

Advanced Bionics AG  

(Yabancı Uyruklu) 

Adresi 

İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No: 57 

Daire: 2 Elmadağ-Şişli/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Beyoğlu V.D./008 076 6082  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 751542  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay 

6 

(altı) 

Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 8539/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/35672 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İstanbul Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Baştabipliği 

İl/İlçe İstanbul/Fatih 

Adresi 

Kasap İlyas Mah. Org. 

Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. 

Tel-Faks (212) 459 61 36 / 459 62 64 

Posta Kodu 34098 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık 

Hizmetleri Limited Şirketi 

Cochlear Europe Limited  

(Yabancı Uyruklu) 

Adresi 

Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad. Boğaziçi 

Plaza No: 6/1 Kavacık-

Beykoz/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Beykoz Kurumlar V.D./211 062 3264  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 663536  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay 

6 

(altı) 

Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 8538/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2009/183186 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Erzurum Palandöken Devlet 

Hastanesi Baştabipliği 

İl/İlçe Erzurum/Yakutiye 

Adresi 

Aşağı Köşk Mah. Paşalar Cad.  

No: 1 

Tel-Faks (442) 235 50 80 / 234 57 28 

Posta Kodu 25100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Medisel Teşhis ve Tedavi Sistemleri, 

İlaç, İtriyat, Tekstil, Otomotiv ve 

İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Selçuk Başköy 

Adresi 

Mimar Sinan Mah. 134. Sok. No: 5/5 

Atakum/Samsun 

 

T.C. Kimlik No.  20837583804 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Gaziler V.D./613 033 5357  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 19616, 

Oda Sicil No: 21976 

 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl 

1 

(bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 8537/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/9271 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Ordu Fatsa Devlet Hastanesi 

Baştabipliği 

İl/İlçe Ordu/Fatsa 

Adresi 

Evkaf Mah. Mandıra Mevkii 

Hastane Cad. No: 61 

Tel-Faks (452) 423 65 00 / 423 16 55 

Posta Kodu 52400 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Medisel Teşhis ve Tedavi Sistemleri, 

İlaç, İtriyat, Tekstil, Otomotiv ve 

İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Selçuk Başköy 

Adresi 

Mimar Sinan Mah. 134. Sok. No: 5/5 

Atakum/Samsun 

 

T.C. Kimlik No.  20837583804 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Gaziler V.D./613 033 5357  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 19616, 

Oda Sicil No: 21976 

 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl 

1 

(bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 8536/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/46961 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Konya Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Baştabipliği 

İl/İlçe Konya/Meram 

Adresi 

Hacı Şaban Mah. Meram Yeniyol 

Cad. 

Tel-Faks (332) 323 67 09 / 324 72 12  

Posta Kodu 42090 E-Mail satinalma@konyaea.saglik.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Konya Tekno-Med Medikal Gıda 

İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Mustafa Özsoy  

Adresi 

İstanbul Cad. Mavisaray İş Merkezi 

Zemin Kat No: 2-3 Karatay/Konya 

 

T.C. Kimlik No.  49804420416 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Seçuk V.D./577 027 0209  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Konya Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 25079, 

Oda Sicil No: 38769 

 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl 

1 

(bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 8535/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/89423 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Kocaeli Darıca Farabi Devlet 

Hastanesi Baştabipliği 

İl/İlçe Kocaeli/Darıca 

Adresi 

Fevzi Çakmak Mah. Dr. Zeki Acar 

Cad. No: 62 

Tel-Faks (262) 656 43 44 / 655 97 37 

Posta Kodu 41700 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Hakkar Makina Ekipmanları Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 

Seyrantepe Mah. Çelikay Cad. No: 5/A 

Seyrantepe/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Maslak V.D./455 033 9302  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 736156  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay 

6 

(altı) 

Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 8534/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/25180 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve 

Araştırma Sağlık İşletmesi 

İl/İlçe Ankara/Altındağ 

Adresi Kızılay Sok. No: 4 Sıhhiye Tel-Faks (312) 3061769/3101396 

Posta Kodu 06410 E-Mail satinalma@tyih.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

BİO-KİM Grup Sağlık Ürünleri 

İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve 

Limited Ticaret Şirketi 

Zafer Çoklu 

Adresi 

Hoşdere Cad. Fuar Sok. No: 8/5 

Çankaya/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.  46666405018 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Seğmenler V.D/176 038 9113  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 

Ticaret Sicil No: 248497 

Oda Sicil No: 59/6094 

 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl 

1 

(bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 8532/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/103067 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Ankara Polatlı Duatepe Devlet 

Hastanesi Baştabipliği 

İl/İlçe Ankara/Polatlı 

Adresi Şehitlik Mah. Anıttepe Cad. Tel-Faks (312) 6212500/6213506 

Posta Kodu 06900 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Güngör Aydoğan - Özel Çok 

Amaçlı Volkan Diş Protez 

Laboratuarı 

 

Adresi 

Ataç 1 Sok. No: 21/4 

Yenişehir/Ankara 

 

T.C. Kimlik No. 14365044142  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Çankaya V.D./117 000 5799  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Diş Protez Teknisyenleri 

Odası 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 

Esnaf Sicil No: 06/101495 

Oda Sicil No: 377 

 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay 6 (Altı) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 8533/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   80 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma

ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
— El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliği
— Limanlar Yönetmeliği
— İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında CPC Belgelendirme

Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2012-10)

— Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası
İşbirliğine İlişkin Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 
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