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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2012/4092
           Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere
Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın yürürlüğe
konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 18/12/2012
tarihli ve 20241 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü mad-
desinin (C) fıkrası ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan
İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine
İlişkin Esaslar”a göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                 T. YILDIZ                                M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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ATAMA KARARLARI

           Karar Sayısı : 2012/4067
           Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri
Bakanlığının 7/12/2012 tarihli ve 3365 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nununun 59 uncu maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                     N. ERGÜN                                    E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.       Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                B. ATALAY                               M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

12/12/2012 TARİHLİ VE 2012/4067 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI-SOYADI                HALEN BULUNDUĞU GÖREV        ATANDIĞI GÖREV
Ahmet YILDIZ               Bosna Hersek Nezdinde Türkiye             Mısır Arap Cumhuriyeti Nezdinde
                                       Cumhuriyeti Büyükelçisi                         Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

Adnan KEÇECİ              Halep Başkonsolosluğu Birinci Sınıf      Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
                                       Başkonsolosu                                           Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti
                                                                                                        Büyükelçisi

Vehbi Esgel ETENSEL  Elçi, Tercüme Dairesi Başkanı                Gine Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye 
                                                                                                        Cumhuriyeti Büyükelçisi

Hasan YAVUZ                Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler     Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye
                                       Müşaviri                                                  Cumhuriyeti Büyükelçisi
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          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2012/888

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Emin ASILTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

27/12/2012

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nihat ERGÜN

                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
          Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2012/884

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Mehmet ERDAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

27/12/2012

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Erdoğan BAYRAKTAR

                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
          Dışişleri Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2012/889

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına, Büyükelçi Ömer

ÖNHON’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci mad-

desi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

27/12/2012

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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          Dışişleri Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2012/890

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi Dış Poli-

tika Danışma Kurulu Üyesi Mehmet Ali İrtemçelik’in,

           2 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliklerine,

           - Elçi Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferden Çarıkçı’nın,

           - Elçi Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Osman Koray Ertaş’ın,

           atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci

maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           3 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

27/12/2012

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——

SINIR TESPİT KARARI

          İçişleri Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2012/893

           1 – Yalova İli Altınova İlçesi Merkez Bucağına bağlı Tavşanlı Belediyesi ile Çiftlikköy

İlçesi Kılıç Bucağına bağlı Denizçalı Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın özel krokisinde

de gösterildiği üzere;

           “Marmara Denizinden başlayarak (A) nolu (Y=705847.289, X=4507340,918) noktaya,

buradan Denizçalı Köyü (1) Pafta (3) ve (4) nolu ifrazen (905), (906) ve (907) parsellerin doğu

sınırlarını güney istikametinde takiben (B) nolu (Y=705835.478, X=4507253.292) noktaya,

buradan Kocaeli-Yalova Asfaltı ile kesişen (C) nolu (Y=705872.848, X=4507075.285) noktaya,

buradan güney istikametindeki (D) nolu (Y=705880.893, X=4506890.951) noktaya çekilen

düz hat, buradan güneydoğu istikametindeki (E) nolu (Y=706266.376, X=4505747.419 - 180

rakımlı tepe) noktaya çekilen düz hat, buradan güney istikametindeki (F) nolu (Y=706237.507,

X=4506010.135 - 190 rakımlı tepe) noktaya çekilen düz hat, buradan güneybatı istikametinde
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bulunan (G) nolu (Y=06137.706, X=4505579.406 - 190 rakımlı tepe) noktaya çekilen düz hat,

buradan güney istikametindeki (H) nolu (Y=706100.466, X=4505154.067 - 180 rakımlı tepe)

noktaya çekilen düz hat, buradan (J) nolu (Y=705684.582, X=4503955.026 - 300 rakımlı Han-

dere Tepe) noktaya çekilen düz hat, buradan güneydoğu istikametindeki (K) nolu

(Y=706148.174, X=4503503.460 - 280 rakımlı Yamuk Tepe) noktaya çekilen hat, buradan (L)

nolu (Y=706968.843, X=4502738.505 - 339 rakımlı Sivri Tepe) noktaya çekilen ve bu noktada

son bulan düz hat” olarak belirlenmesi,

           5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2'nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun

görülmüştür.

           2 – Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

           3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

27/12/2012

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                         İdris Naim ŞAHİN

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

           İçişleri Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2012/894

           1 – Giresun İli Keşap İlçesi Merkez Bucağı Değirmenağzı Köyünün, aynı ilin Espiye

İlçesi Merkez Bucağına bağlanması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2'nci maddesinin (B) ve

(D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

27/12/2012

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                         İdris Naim ŞAHİN

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı)’tan:

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu düzeni ve güvenliği uzman ve uzman

yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şekli ve uygu-

lanmasını, kamu düzeni ve güvenliği uzmanı ile kamu düzeni ve güvenliği uzman yardımcıla-

rının yetiştirilme, çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında istihdam edilecek ka-

mu düzeni ve güvenliği uzmanı ile kamu düzeni ve güvenliği uzman yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci

maddesi ile 5/12/2012 tarihli ve 2012/3784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 39 uncu Maddesiyle İhdas Edilen Uzman ve

Uzman Yardımcısı Kadrolarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Ka-

rara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan veya başba-

kan yardımcısını,

b) Birim amiri: Müsteşarlık daire başkanları ile I. Hukuk Müşavirini,

c) Daire başkanı: Müsteşarlık daire başkanlarını,

ç) Giriş sınavı: Kamu düzeni ve güvenliği uzman yardımcılığı için yapılacak olan giriş

sınavını,

d) Komisyon: Giriş sınav komisyonunu,

e) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

f) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) Kurul: Tez değerlendirme ve yeterlik sınavı kurulunu,

ğ) Müsteşar: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarını,

h) Müsteşarlık: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığını,

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

i) Tez: Uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

j) Uzman: Kamu düzeni ve güvenliği uzmanını,

k) Uzman yardımcısı: Kamu düzeni ve güvenliği uzman yardımcısını,

l) Yeterlik sınavı: Kamu düzeni ve güvenliği uzmanlığı yeterlik sınavını

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe giriş sınavı ile alınır.
(2) Uzman yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur.
(3) Giriş sınavı, öğrenim dalları göz önüne alınarak Komisyon tarafından farklı alan-

larda yapılabilir. Giriş sınavı, Müsteşarlıkça yapılabilir veya ÖSYM, üniversiteler ya da diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılabilir.

(4) Müsteşarlık, ihtiyaç duyulması halinde öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan
belirleyebilir.

Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak.
b) Giriş sınavının yapılacağı tarih itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, Müsteşarlık ta-

rafından belirlenen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.
ç) Müsteşarlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi

ve idari bilimler ve benzeri fakülteler veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

2) Fakültelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren istatistik, sosyoloji, psikoloji, ile-
tişim, halkla ilişkiler ve benzeri bölümler ile bilgisayar, elektronik, elektrik ve elektronik mü-
hendislikleri ve benzeri bölümlerden Müsteşarlığın görev alanına giren ve sınav duyurusunda
belirtilen veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki
veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

mezun olmak.
Giriş sınavının duyurulması
MADDE 6 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, sınav

konuları, değerlendirme yöntemi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler,
başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı, KPSS sonuçlarına göre puan türleri ve asgari puanlar,
atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı ve derecesi, sınava kaç kişinin çağrılacağı ile gerekli gö-
rülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce, Resmî Gazete’de, yurt düzeyinde günlük
olarak yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Müsteşarlık internet site-
sinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 7 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belir-

tilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılabilir.
(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Müsteşarlıktan veya Müsteşarlık internet

sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:
a) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
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b) Üç adet vesikalık fotoğraf.

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı.

ç) T.C. kimlik numarası beyanı.

d) Özgeçmiş.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Müsteşar-

lığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Müsteşarlıkça da onayla-

nabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkrada sayılan belgelerin giriş sınavı duyuru-

sunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Müsteşarlığa ulaşmış olması şarttır. Postadaki ge-

cikmeler dikkate alınmaz.

Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları

MADDE 8 – (1) Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları giriş sınavı komisyonu tarafından

yürütülür.

(2) Komisyon, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda ara-

nan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar, ilanda be-

lirtilen KPSS puan türlerinden her puan türü için ayrı ayrı en yüksek puanı alan adaydan baş-

lamak üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Atama yapılacak kadro sayısının yirmi katını geçmemek

üzere, ilanda duyurulan sayıda aday tutanakla belirlenir ve Müsteşarlık internet sayfasında ilan

edilir. KPSS puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş

sınavına çağrılır.

(3) Adaylar, sınav giriş belgelerini sınav saatine kadar elden teslim alırlar. Sınav giriş

belgesinde, fotoğraf, kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 9 – (1) Komisyon; müsteşar yardımcısı, daire başkanı düzeyindeki yöneticiler,

uzmanlar ile üniversite öğretim üyeleri arasından Müsteşar onayı ile başkan dâhil en az beş

asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurum dışından sınav komisyonuna görevlendirilen asil üye

sayısı ikiyi geçemez. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı komisyonun

doğal üyesidir. Bölümler itibariyle ayrı ayrı kontenjan belirlenmesi halinde her bir bölüm için

ayrı komisyon oluşturulabilir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları

halinde yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

(2) Komisyon başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar

(bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev ala-

mazlar.

Komisyonun görevleri

MADDE 10 – (1) Komisyon; yazılı sınavın yapılması veya yaptırılması, yazılı sınav

sorularının hazırlanması veya hazırlatılması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın ya-

pılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin

yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında

çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerek-

çeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.
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Giriş sınavının konuları

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı;

a) Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere,

b) Müsteşarlığın görev alanına ait genel bilgilere,

c) Genel kültür ve genel yeteneğe,

ilişkin konularda yapılır.

(2) Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin değerlendirme; 5 inci maddenin birinci

fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşa-

ğıdaki konular arasından yapılır.

a) İKTİSAT GRUBU:

1) Mikro ve makro iktisat.

2) Türkiye ekonomisi.

3) Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.

b) MALİYE GRUBU:

1) Kamu maliyesi.

2) Maliye politikası.

c) HUKUK GRUBU:

1) Anayasa hukuku.

2) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı.

3) Ceza hukuku (Genel hükümler).

4) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku).

5) Borçlar hukuku (Genel hükümler).

6) Uluslararası hukuk.

7) İnsan hakları ve terörle mücadeleye ilişkin mevzuat.

ç) KAMU YÖNETİMİ, SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER GRUBU:

1) Yönetim bilimi.

2) Siyaset bilimi.

3) Siyasi tarih.

4) Türk dış politikası.

5) Uluslararası ilişkiler.

6) Uluslararası kuruluşlar.

(3) Lisans eğitimine ait mesleki bilgilerin değerlendirilmesi; 5 inci maddenin birinci

fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için,

mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konularından ya-

pılır.

(4) Sınav sorularının % 60’ı lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20’si Müsteşar-

lığın görev alanına ait temel bilgilerden, % 20’si ise genel kültür ve genel yetenek konularından

hazırlanır. Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi du-

rumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir. Ge-

nel kültür ve genel yetenek soruları ile Müsteşarlığın görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar

için ortak hazırlanır.
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Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınava KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek
puana sahip olan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi ka-
tına kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) çağrılır.

(2) Yazılı sınav; duyuruda belirtilen konularda klasik veya test şeklinde yapılabilir.
(3) Sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde

gizliliğe riayet edilir. Hazırlanan sorular zarflar içerisine konularak kapatılıp imzalanmak su-
retiyle giriş sınavı komisyonu başkanı tarafından muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların
huzurunda açılır.

(4) Yazılı sınav, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından
komisyon üyelerinin gözetimi ve denetimi altında yapılır.

(5) Yazılı sınav puanı, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle bulunur. Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için
en az yetmiş puan alınması şarttır.

(6) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı
duyurusunda belirtilen kadronun en fazla dört katı kadar (son sıradaki aday ile aynı puan alanlar
dâhil) aday sözlü sınava çağrılır.

(7) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap ka-
ğıdı adedi tutanakla tespit edilir. Toplanan cevap kağıtları ve tutanaklar, zarf içine konularak
kapatılıp mühürlendikten sonra komisyon başkanına teslim edilir.

(8) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edi-
lenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır.

(9) Tutanaklar salon başkanı ile gözetim ve denetim görevlileri tarafından imzalanır.
(10) Yazılı sınavda başarılı olan adaylara, sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati yazılı olarak

bildirilir. Ayrıca, yazılı sınavda başarılı olan adayların listesi Müsteşarlık internet sayfasında
yayımlanmak suretiyle ilan edilir.

(11) Giriş sınavının yazılı kısmının ÖSYM, üniversiteler ya da diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına yaptırılması halinde, yazılı sınava ilişkin hususlar Müsteşarlık ile ilgili kuruluş
arasında protokol ile belirlenir.

Sözlü sınav ve değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek
puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen gruplar itibariyle belirlenen kadronun
dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da
sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav, adayların;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin 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,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
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(3) Adaylar, komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bent-
lerinde 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 kul-
lanılmaz.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 14 – (1) Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir

aşamasından en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarı sıralaması yazılı sınav ile sözlü
sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı
ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek
olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte
yer alır.

(2) Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur
ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama
yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise
yedek olarak tespit edilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, giriş sınavı so-
nuçlarının ilanından itibaren iki yılı geçmemek üzere bir sonraki giriş sınavı ilan tarihine kadar
geçerlidir.

(3) Sınav sonuçları, komisyon tarafından tutanağa bağlanır. Başarı sıralamasına göre
oluşturulan liste Müsteşar tarafından onaylandıktan sonra Müsteşarlık internet adresinde ve
Müsteşarlık hizmet binasında ilan edilir. Ayrıca, asil ve yedek listede yer alan adaylara yazılı
olarak bildirilir.

(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 15 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı

beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.
Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç
duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 16 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Müsteşarlıkça
saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Dönemi ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 17 – (1) Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki

belgeler istenir:
a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.
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b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyanı.

d) Mal bildirimi.

Uzman yardımcılığına atanma

MADDE 18 – (1) Giriş sınavını kazanan adaylardan, ilan edilen uzman yardımcısı kad-

ro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre uzman yardımcısı olarak atanır. Asil listeden uz-

man yardımcılığını kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması

yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, uzman yardımcılarının eğitim prog-

ramını aksatmaması kaydıyla yedek aday listesinden öğrenim dalları itibariyle başarı sırasına

göre atama yapılabilir.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların

sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(4) Atamaları yapılan uzman yardımcılarının göreve başlamalarına ilişkin olarak, 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

Çalışma düzeni

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcılığı dönemi en az üç yıldır. Bu sürenin hesabında

aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz.

(2) Uzman yardımcıları, görevlendirildikleri hizmet birimlerinde, hizmet birimlerinin

yöneticileri veya ilgili hizmet birimi yöneticisi tarafından görevlendirilen uzman gözetiminde

çalışırlar.

Uzman yardımcılarının yetiştirilme ilkeleri

MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece

uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla, verilecek görev-

lerin yanı sıra;

a) Müsteşarlığın teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi edinilmesini,

b) Müsteşarlığın geliştireceği politika ve stratejilere esas teşkil etmek üzere, rapor yaz-

mak, inceleme ve araştırma yapabilmek ve analitik düşünebilmek için gerekli bilgi ve donanı-

mın kazanılmasını,

c) Kamu düzeni ve güvenliğine ilişkin mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin

yazışma, bilgi ve becerilerin edinilmesini,

ç) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının edinilmesini, incele-

me ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasını,

d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

e) Müsteşarlığın çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer

ve eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini,

f) Müsteşarlığın göreviyle benzer faaliyette bulunan kuruluşlarda, staj, eğitim, inceleme

ve araştırma yapılmasını,

sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunurlar.
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Yetiştirme şekli ve esasları
MADDE 21 – (1) Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönet-
melik çerçevesinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulurlar.

(2) Uzman yardımcılarının temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programlarından sonra
görevlendirildikleri birim amiri tarafından belirlenecek uzman refakatinde araştırma ve ince-
lemeler ile diğer çalışmalara iştirak ederek, mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra, yurt
içinde ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına
katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmaları sağlanır. Ayrıca bu süreçte, bu
Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin rapor yazmak, inceleme ve araştırma yapmak konula-
rında bilgi ve becerilerini artıracak çalışmalara ağırlık verilir.

(3) Hizmet birimlerinin görüşleri de alınmak suretiyle uzman yardımcıları için adaylık
eğitimi dışında özel bir çalışma ve yetiştirme programı hazırlanabilir ve Müsteşar tarafından
onaylanır. Bu program çerçevesinde, uzman yardımcılarının ana ve danışma hizmet birimle-
rinden en az üçünde görevlendirilmek suretiyle yetiştirilmeleri sağlanır.

(4) Yetiştirme programı çerçevesinde, uzman yardımcılarına mesleki konularda bilimsel
çalışma alışkanlığı ve temsil yeteneğinin kazandırılması ile yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi
için gerekli imkânlar sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınavı

Tez konusunun belirlenmesi ve hazırlama süresi
MADDE 22 – (1) Uzman yardımcıları, Müsteşarlığın görev sahası ile ilgili konularda,

aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, iki yıllık hizmet süresinin
dolmasından itibaren otuz gün içerisinde tez konusunun belirlenmesi için Müsteşarlık tarafın-
dan daha önce belirlenerek ilan edilen tez konuları arasından veya uzman yardımcısının ken-
disinin belirlediği üç tez konusunu bağlı bulunduğu hizmet birimi amirine sunar. Bağlı bulun-
duğu hizmet birimi amiri, kendi görüşünü de ekleyerek tez konularını İnsan Kaynakları ve
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderir. Tez konusu, öğrenim durumları da dikkate
alınarak Müsteşarın onayı ile belirlenir.

(2) Belirtilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmaksızın tez konularını sunmayan
uzman yardımcılarına, bağlı bulunduğu hizmet birim amirinin re’sen önereceği konular aynı
usulle tez konusu olarak belirlenir. Geçerli mazereti bulunan uzman yardımcılarının tez konu-
larının belirlenmesindeki otuz günlük sürenin hesabında mazeret süreleri dikkate alınır.

(3) Tez konusu kesinleşen uzman yardımcısına, Müsteşarlık içinden veya dışından tez
danışmanı belirlenir. Müsteşarlık dışından belirlenen tez danışmanının öğretim üyesi veya tez
konusu ile ilgili ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarında en az lisansüstü çalışma yapmış,
konusunda uzman kamu görevlisi olması gerekir. Müsteşarlık tarafından ihtiyaç duyulması ha-
linde uzman yardımcılarının tez hazırlama süreci oluşturulacak bir komisyon tarafından da
takip edilebilir.

(4) Uzman yardımcısının Türkçe hazırlayacağı uzmanlık tezinin kendi görüş ve değer-
lendirmelerini içermesi ve Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar ile bilimsel çalışma etiğine
uygun olması gerekir.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                28 Aralık 2012 – Sayı : 28511

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18



(5) Tez konusunun belirlenmesinden itibaren uzman yardımcısına bir yıl süre verilir.
Bu süreninin hesaplanmasında aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri ile
üç ayı aşan yurtdışı görevler dikkate alınmaz.

Tezin teslimi ve ek süre verilmesi
MADDE 23 – (1) Uzman yardımcısı, hazırladığı tezini tez danışmanının raporuyla bir-

likte ilgili hizmet birimi aracılığıyla, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkan-
lığına gönderir.

(2) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardım-
cılarına, bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

Tez değerlendirme ve yeterlik sınavı kurulu
MADDE 24 – (1) Kurul, Müsteşar tarafından en az daire başkanı seviyesindeki yöne-

ticiler ile uzmanlar arasından belirlenen dört asıl üye ve uzman yardımcısının bağlı olduğu hiz-
met biriminin amiri olmak üzere beş kişiden teşekkül eder. Kurul başkanı, Müsteşar tarafından
belirlenir. Gerekli görülmesi halinde Kurulda yükseköğretim kurumlarından öğretim üyeleri
de görevlendirilebilir. Ayrıca, Müsteşar tarafından dört yedek üye tespit edilir.

(2) Gerekli görülmesi halinde aynı usulle farklı alanlarda olmak üzere birden fazla tez
değerlendirme ve yeterlik sınavı kurulu oluşturulabilir.

Tez değerlendirme ve sözlü savunma
MADDE 25 – (1) Teslim alınan uzmanlık tezleri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmet-

leri Dairesi Başkanlığınca, değerlendirilmek üzere kurul üyelerine gönderilir. Üyeler, tezleri
iki ay içerisinde inceler ve uzman yardımcısı bir ay içerisinde tezini savunmaya çağrılır.

(2) Uzman yardımcısı tezini sözlü olarak savunur ve üyelerin tez konusu ile ilgili so-
rularını cevaplandırır. Kurul, gerekli durumlarda tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.

(3) Savunma sonunda kurul üyelerinin her biri teze ilişkin puanlamasını yapar. Değer-
lendirme 100 tam puan üzerinden yapılarak, üyelerin verdiği notların aritmetik ortalaması en
az 70 puan olan tez, başarılı kabul edilir. Tezin başarısız bulunması halinde, kurul tarafından
tezin başarısız sayılmasına ilişkin gerekçeli rapor hazırlanarak ilgiliye tebliğ edilir.

(4) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı
başarısız tez vermiş sayılır.

Tezin başarısız bulunması
MADDE 26 – (1) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcılarına, değerlendirme rapo-

runda yer verilen hususlara uygun olarak yeni bir tez hazırlamaları veya aynı tezi düzelterek
sunmaları için kurul kararıyla altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

(2) Düzeltilen veya yenilenen tezlerin değerlendirilmesi 25 inci maddede belirtilen usul
ve esaslara göre yapılır.

Yeterlik sınavı
MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır.

Yazılı sınavda başarılı olamayan uzman yardımcısı sözlü sınava alınmaz.
(2) Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı, üç ayı geçen yurtdışı eğitim ve gö-

revler ile aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen
çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(3) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç üç ay içerisinde kurul tarafından
yapılır. Yeterlik sınavı, Müsteşarlık mevzuatı ile Müsteşarlığın görev alanına giren ve sınavdan
en az üç ay önce ilan edilen konulardan yapılır. Yeterlik sınavının tarihi, Müsteşar tarafından
belirlenir.
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(4) Kurul üyeleri yazılı ve sözlü sınavın her bir aşamasında ayrı ayrı not verirler. Yazılı
sınavda sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanağa bağlanır. Sınav başarı notu, kurul üye-
lerinin yeterlik sınavının yazılı ve sözlü aşamalarında verdikleri puanların aritmetik ortalama-
larının birlikte değerlendirilmesi ile bulunur.

(5) Adayın başarılı sayılması için yeterlik sınavının her aşamasında üyelerin verdiği
notların aritmetik ortalamasının 100 üzerinden en az 70 puan olması şarttır.

(6) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde ge-
çerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir.

(7) Yeterlik sınavı sonunda, kurul başkanı, her bir üyenin verdiği notu gösteren bir çi-
zelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sonucu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığına bildirir. Sonuçlar, Müsteşarın onayından sonra İnsan Kaynakları ve Destek Hiz-
metleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilgililere tebliğ edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Atama, Görev, Yetki ve Sorumluluk

Uzmanlık için aranan şartlar ve atanma
MADDE 28 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
a) Yeterlik sınavında başarılı olması,
b) Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla KPDS’den asgari (C)

düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde Müste-
şarlığa ibraz edilmesi,

şartları aranır.
Başarısızlık hali
MADDE 29 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazır-

ladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hak-
kını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getiremeyenler, uzman
yardımcısı unvanını kaybederler ve Müsteşarlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara
atanırlar.

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları
MADDE 30 – (1) Mevzuatla Müsteşarlığa verilen aşağıdaki görevler uzman ve uzman

yardımcıları tarafından yerine getirilir:
a) Müsteşarlığın görev alanına giren ve uygulamayı doğrudan veya dolaylı olarak etki-

leyebilecek konuları izlemek, araştırmak ve analiz etmek, kurumsal stratejinin planlanmasına
ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Müsteşarlığın görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek, yeni
programlar üretmek, sosyal politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak, inceleme, araştırma
ve denetleme yapmak, projeler hazırlamak, hazırlanan projelere destek sağlamak, Müsteşarlığın
hizmet kapasite ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara ka-
tılmak.

c) Müsteşarlığın görev alanına ilişkin olarak, uluslar üstü topluluklarla ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla uyum çalışmalarına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri
takip etmek.
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ç) Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin
önerilerde bulunmak, gerektiğinde etki analizleri yapmak.

d) Görev alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek, yeni mevzuat ve çalışma
önerileri geliştirmek.

e) Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası sözleşmelerin Müsteşarlığa
verdiği görevleri takip etmek ve gerekli tekliflerde bulunmak.

f) Toplantı, seminer ve eğitim programları ile çalışma gruplarında görev almak.
g) Müsteşarlıkça verilecek benzeri nitelikteki görevleri yerine getirmek.
(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetiştirilmelerine katkıda bulunurlar.
(3) Uzmanlar, verilen işleri mevzuata uygun olarak ve süresi içinde yerine getirmekten

dolayı birim amirlerine karşı, uzman yardımcıları da birlikte çalıştıkları uzmana ve birim amir-
lerine karşı sorumludurlar.

(4) Uzmanlar, Müsteşarlık görev ve faaliyetleri çerçevesinde politika oluşturulması,
strateji geliştirilmesi ve analizler yapılması konularında bilgi, birikim ve yeteneklerinin geliş-
tirilmesi amaçlarıyla eğitime tabi tutulabilirler.

(5) Uzman ve uzman yardımcıları Müsteşarlığın görevlerini tarafsızlık, güvenilirlik ve
sır saklama ilkelerine göre yürütmekle yükümlüdürler.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yurtdışında eğitim
MADDE 31 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, ihtiyaç duyulan konularda eğitim,

staj, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönet-
melik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

Sekretarya hizmetleri
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan komisyon ve kurulların sekretarya hiz-

metleri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Yeniden atanma
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman yardımcısı veya uzman un-

vanını kazandıktan sonra Müsteşarlıktan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden uzman yar-
dımcılığına veya uzmanlığa atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve
gereken nitelikleri kaybetmemiş olmaları kaydıyla ve Müsteşarlığın ihtiyaçları çerçevesinde
yeniden atanabilirler.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 34 – (1) Giriş sınavına katılacakların listesi, giriş sınavı ile tez ve yeterlik sı-

navı sonuçlarına yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgisine göre komisyon veya kurul
tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA KANTİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2003 tarihli ve 25230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma

Kantin Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (11) ve (12) numaralı

alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11) Kantinin başka bir bölümünde satışa sunulan mal ve eşya, Kantin Heyetince ya-

pılacak sözleşme hükümlerine göre sözleşmeli satış reyonlarında ve otomat makinalarında da

satılabilir.

12) Sözleşmeli satış reyonunda ve otomatlarda satılacak ürünler ve satış fiyatları Kantin

Heyeti tarafından satış reyonunu işleten firma yetkilileri ile koordine edilerek tespit edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç),

(ğ) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a. Kantine alınacak mallar, ihtiyaç listesine göre toptan veya perakende olarak temin

edilir.

b. Mal bedelinin peşin ödenmesi esas olmakla birlikte, mal bedeli belli bir vadede veya

taksitle de ödenebilir. Kredili mal alımlarında sermayenin en fazla üç katı tutarında borçlanma

yapılabilir. Ancak, kredili mal alımlarından dolayı gelecek yıla yapılacak borç devri, kantinden

kredi kartıyla yapılan satışların, bankadaki blokeli kantin hesabında bulunan tutarını geçemez.

c. Aynı garnizonda bulunan veya bir üst komutanlığa bağlı birliklerin kantin heyetlerinin

toplu ve standart mal alımlarında ortak hareket etmelerine özen gösterilir.

ç. Kantine yakın merkezlerde bulunmayan veya uygun koşullarda temin edilemeyen

veya istenilen kalitede olmayan mallar, kışla komutanının izni ile diğer merkezlerden sağlanır.”

“ğ. Müşterek alımlarda diğer kantin heyetleriyle ortak hareket edilir. Ancak, satın alı-

nacak malların miktarı, markası ve satın alma yeri konusunda kantin heyetine talimat verilemez.”

“ı. Mal alımlarında, en az üç yerden teklif alınır ve gerekli olan malzemeler için numune

bağlanabilir. Teklif mektuplarında en ucuz teklifi veren firmanın malı kantin heyetince değer-

lendirilir. Ancak, fiyat uygunluğu, yapılacak anketler ile belirlenecek olan tüketici tercihleri

gibi etkenler bir arada değerlendirilerek, en düşük teklifi veren firma, gerekçesi de belirtilmek

suretiyle kışla komutanının onayının bulunduğu bir tutanakla tercih edilmeyebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d. 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında birlikte yapılan alımlarda,

aynı garnizonda bulunan kantinlerin satış fiyatları arasında ayniyet sağlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki

“% 5’ini” ibaresi “% 10’unu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üni-
versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bütünleme Sınavı: Yarıyıl/yıl sonu sınavından sonra yapılan sınavdır. Yarıyıl/yıl
düzeninde eğitim-öğretim veren birimlerde bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavına, ya-
rıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz gir-
meyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bir dersten (DC) alan öğrencinin o dersten geçip geçmediğini belirlemek için ilgili
yarıyıldaki/yıldaki ağırlıklı not ortalamasına (YANO) bakılır. YANO’su 2,00 ve üzerinde olan
öğrenci, o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavından
öğrencinin aldığı (DC) notlarının başarılı sayılıp sayılmamasına, bütünleme sınavından aldığı
notlardan sonraki YANO’suna bakılarak karar verilir. YANO’su 2,00 altında olan öğrencinin,
o yarıyıl/yıl aldığı (DC) harf notları (DC-) olarak not döküm belgesine işlenir ve öğrenci bu
derslerden başarısız kabul edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Toros Üniversitesinden:

TOROS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2012 tarihli ve 28391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toros Üni-
versitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci, dördüncü ve se-
kizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir adayın yüksek lisans programına başvurusunun kabul edilebilmesi için lisans
diplomasına; doktora programına kabul edilebilmesi için lisans veya yüksek lisans diplomasına
ve başvurulan program tezli ise ilgili programın puan türünde, Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya ALES’e eşdeğer kabul edilen Graduate Record Examination
(GRE) veya Graduate Management Aptitude Test (GMAT) ve benzeri sınavlardan Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen
puana sahip olması gerekir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/8/2011 28038
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“(4) Tezli lisansüstü programlarına ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavların
puanı ile öğrenci kabul edilir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının yanında gerekirse, lisans
ve/veya yüksek lisans not ortalaması, giriş sınavı ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu
değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer koşullar
enstitülerin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.”

“(8) Eğitim dili İngilizce olan bir yüksek lisans programına başvuran öğrencinin İngi-
lizce dilinden muaf olabilmesi için Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve sınav so-
nucunun geçerliliği en çok üç yıl olan ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının bi-
rinden Üniversite tarafından belirlenen asgari düzeyde başarılı olduğunu belgelemesi veya Üni-
versitenin düzenlediği İngilizce yeterlik sınavında başarılı olması gerekir. Kabul edilen aday-
lardan bu belgeyi sunmayan veya İngilizce yeterlik sınavında yeterli başarıyı sağlayamayan
öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim görür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:
2013 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek taz-

minatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme

başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nunun 61 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tazminat
MADDE 4 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük

15,00 ilâ 30,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.
Giderler
MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol gider-

leriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.
Muafiyet
MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve

harç alınmaksızın ödenir.
Yargılama gideri
MADDE 7 – (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar Ceza Mu-

hakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

24/8/2012 28391

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                28 Aralık 2012 – Sayı : 28511

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24



28 Aralık 2012 – Sayı : 28511                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                28 Aralık 2012 – Sayı : 28511

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26



28 Aralık 2012 – Sayı : 28511                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                28 Aralık 2012 – Sayı : 28511

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28



28 Aralık 2012 – Sayı : 28511                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                28 Aralık 2012 – Sayı : 28511

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 30



28 Aralık 2012 – Sayı : 28511                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                28 Aralık 2012 – Sayı : 28511

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32



28 Aralık 2012 – Sayı : 28511                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                28 Aralık 2012 – Sayı : 28511

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 34



28 Aralık 2012 – Sayı : 28511                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                28 Aralık 2012 – Sayı : 28511

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 36





Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 28 Aralık 2012 – Sayı : 28511 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ELEKTRİKLİ OTOMATİK 

HEMZEMİN GEÇİTLERİN BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME  
İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2012/193593 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk 

Caddesi No:121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov. 
d) İhale Dokümanlarının  
    Görülebileceği İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr www.malzeme.tcdd.gov.tr. 
2 - İhale Konusu Hizmetin  
     Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan 

Elektrikli Otomatik Hemzemin Geçitlerin Bakım 
Onarım ve Arıza Giderme 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 08/01/2013 Tarihi Salı 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 350,00,- 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. 10260/1-1 
—— • —— 

OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüze ait Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 

4.200.000 adet ve Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünün ihtiyacı 504.000 adet 
toplam 4.704.000 adet 290x540x285mm lik oluklu karton kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak 
Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Satın alma Dairesi Başkanlığı-RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.01.2013 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 teklife kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
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7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az % 3 geçici teminat, yapılacak 
sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Rize Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında 
yapılacaktır. 

9 - İhale teslim yeri itibarı ile kısmi teklife açıktır.  
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen 
veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.  10215/1-1 

—— • —— 
BAYİLİK USULÜ İLE SATIŞ VE PAZARLAMA HİZMETİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Süt Mamulleri Fabrikası’nda üretilen Süt, Yoğurt, 

Ayran, Tereyağı, Peynir Çeşitleri (Kaşar, Dil, Beyaz Peynir vb.), Dondurma vb. ile Mayalandırma 
Sanatları Fabrikası’nda üretilen Bal, Domates Suyu, Meyve Suları, Sirke, Turşu vb. ile Şarap 
çeşitlerinin Eskişehir İlinde bayilik usulü ile satış ve pazarlama hizmeti ihalesi, Atatürk Orman 
Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği’ne göre açık 
eksiltme usulü ile ihale edilecektir.  

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasında açık eksiltmeye 
gidilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Alparslan Türkeş Cad. No:75 Gazi-Yenimahalle 

ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 2110170 - 0312 2110179 
c) Elektronik Posta Adresi : aoc@aoc.gov.tr 
ç) İhale dökümanının görülebileceği  
    internet adresi : www.aoc.gov.tr 
d) İhale şartnamesinin temin  
    edileceği yer ve ücreti  : A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi, 25,00-TL, 

Posta Yolu ile 35,00- TL  
2 - İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Takribi: Eskişehir İli için; 750.000,00-TL’lik Süt 

Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları Fabrikası 
ürünlerinin Eskişehir İlinde bayilik, satış ve 
pazarlama hizmeti 

b) İşin Süresi : Sözleşmelerin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 
yıldır. 

c) Muhammen Bedel : KDV’siz Fabrika Çıkış Fiyatı üzerinden, Süt 
Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları Fabrikası 
ürünleri için % 15 iskonto 

d) Geçici Teminat : Eskişehir İli için 22.500,00-TL 
e) Kati Teminat : Eskişehir İli için 45.000,00-TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : A.O.Ç. Müdürlüğü Binası 
b) Tarihi ve Saati : 08/01/2013 - 14:00 
c) Teklif Mektuplarının en son  
    teslim tarihi, saati ve teslim yeri : 08/01/2013 - 14:00 A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret 

Şubesi 
AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek 

en uygun bedeli tespitte serbesttir. 10236/1-1 
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GELİŞ VE KALKIŞ SIRALAMA YÖNETİM SİSTEMİ (AMAN/DMAN) TEMİNİ VE TESİSİ 
İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
İhale Dosya Numarası : 2012/53 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Mevlana Bulvarı (Konya Yolu üzeri) No: 66   06330 

Etiler-Yenimahalle/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : +90 312 204 23 41-204 23 48-204 26 26-204 28 78-204 23 40 
  Fax: +90 312 212 81 58 
2  -İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Geliş ve Kalkış Sıralama Yönetim Sistemi 

(AMAN/DMAN)-Mal alımı 
b) Teslim yeri : İstanbul Atatürk Havalimanıdır. 
c) Teslim Tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren azami 180 gündür 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan 

Malzeme Dairesi Başkanlığı 
b) Tarihi ve saati : 30.01.2013-10.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 
ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) İdari şartnamenin 7.2’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi. 

j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı 
belgesi, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir 
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

4.2.1- İş Deneyim Belgeleri: 
İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge ve teklif edilen sistem miktarında(Teslimat 
süresi içerisinde 1 Adet) üretim kapasite raporunu sunacaktır. 

Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir. 
4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler; 
4.2.2.1 İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de 

ki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir. 
4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin 

veya pilot ortağın vermesi yeterlidir. 
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.2.3. İstekliler teklif ettikleri sisteme ait standart ve standartlara uygunluk belgesini (ISO 

9000 ve üstü, vb.) teklif evrakları ile birlikte verecektir. 
4.2.4. Tedarik Edilecek Malların katalogları, fotoğrafları: 
Teklif edilen sisteme ilişkin model ve versiyona ait güncelleştirilmiş, orijinal teknik 

dokümanlar teklifle birlikte verilecektir. Bu amaçla, aşağıda belirtilen belgeler teklife 
eklenecektir: 
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a) Sistem/Parçaya ait orijinal Teknik doküman/katalog/broşürler, (söz konusu dosya 
“Orijinal Teknik Doküman” olarak etiketlenecektir) 

b) İstekli orijinal teknik doküman/broşüründe Teknik ve İşlevsel Şartnamede belirtilen 
bazı hususlar tam olarak açıklanmıyor ise, ayrı bir dosya halinde ilave teknik bilgi, (söz konusu 
dosya “İlave Teknik Doküman” olarak etiketlenecektir) 

c) Kullanıcıların sistemin işlevlerine ulaşabilmeleri için HMI (Human Machine Interface - 
İnsan Makine Arayüzü) özelliklerini anlatan doküman 

d) a, b ve c maddelerinde belirtilen dokümanları içeren CD/DVD 
Dokümanlar, sistem/cihaz ile ilgili tüm bilgileri (Genel prensipler, blok şemalar, cihaz 

yerleşim şemaları, modüller ve fonksiyonların detaylı açıklaması, vb.) ihtiva edecektir. 
İsteklilerin bu ihaleye teklif vermesi, Teknik ve İşlevsel şartnameyi tamamen karşıladığı 

anlamına gelmekte olup; teknik ve işlevsel gereklilikleri nasıl karşıladığını gösteren teklif eki 
teknik doküman ve katalogların eksikliği nedeniyle, isteklinin Teknik ve İşlevsel şartnameyi 
kısmen veya bütünüyle karşılayamadığına hükmedilmesinden İdare sorumlu olmayacaktır. 

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir. 
Bu ihalede benzer iş olarak AMAN ve/veya DMAN Sistemi kabul edilecektir. 
4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin Sunuluş Şekli”, 

maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

Yerli malı teklif eden istekliye %10 (Yüzdeon) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı 
teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin 
yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi 
Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğü 053 no.lu odada görülebilir ve 100,-TL (YüzTürkLirası) 
(KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış, isteklilerin adres, vergi 
numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile istekli yabancı ise; 
temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 
birlikte Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğü Zemin Kat 053 No.lu Odadan 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 30.01.2013 günü, saat 10.30’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Malzeme 
Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 
 10387/1-1 
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TEHLİKELİ HURDA MALZEME SATILACAKTIR 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden: 
8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünce 1 Kalem Tehlikeli Hurda Malzeme Satışı 

yapılacaktır. İhale; 
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 14.03.2005 tarih 25755 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, 
-Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 
-Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve 

İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda 
Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği 16. Maddesi hükümlerine göre 
gerçekleştirilecektir. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/195453 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 

(İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 03123972400 - 03123972414 
c) Elektronik Posta Adresi : 8grupmd@teias.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
 internet adresi (varsa) : www.8iletim.gov.tr. 
2 - İhale konusu satış işinin 
a) Niteliği, türü 
   ve miktarı 

Sıra 
No 

Malzeme Adı ve 
Karakteristiği Miktarı 

Bulunduğu 
Yer 

Atık 
Kodu 

Atık 
Durumu 

1 
Hurda Yağlı 
Trafo Bakırı 

12000 
Kg 

Gölbaşı 16 02 15 Tehlikeli 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 
(İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 14.01.2013 - 10:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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c) Teklif İsteme Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) Teklif İsteme Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun 

geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Teklif İsteme Şartnamesinin 7.3. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
4.3.1. Tehlikeli Atıklar için ; 
Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; 
a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 
b) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı 
c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıklar için teklif sunacak 

isteklilerin (a, b, c, ) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında ise 
ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. 

Yukarıda (4.3.1.) maddesinde belirtilen belgelerin teklif ekinde, aslının, noter onaylı 
suretinin veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretinin sunulması zorunludur. Lisansların 
sürelerinin ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olması zorunludur. 
Satışa konu olan malzemenin ilgili tehlikeli atık kodları; Lisans belgelerinde veya Çevre 
Şehircilik ve Şehircilik Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka 
bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan yada 2. maddede belirtilen Atık Kodlarını taşımayan 
ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4.4. Teklif İsteme Şartnamesinin 15. maddesinin (a,b,c,d,e,f) bentlerinde belirtilen 
durumda olunmadığına ilişkin taahhütname. 

5. İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (ElliTürkLirası) karşılığı 

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret Şefliği) Macun 
Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:254 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın 
alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 TL (AltmışTürkLirası) doküman bedelini 
TC. ZİRAAT BANKASI NECATİBEY ANKARA ŞUBESİ IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 
7120 4460 37 nolu 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 ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 
iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP 
MÜDÜRLÜĞÜ (MUHABERAT VE ARŞİV ŞEFLİĞİ) MACUN MAHALLESİ FATİH 
SULTAN MEHMET BULVARI NO:254 06105 YENİMAHALLE/ANKARA adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır . 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 15/05/2013 tarihinde önce 
olmayacak şekilde verilmelidir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 
günüdür. 

12. Diğer hususlar: 
13.1. İhale konusu malzemenin teslimatı, nakledilmesi, berterafı, geri dönüşümü, ara 

depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan 
ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Bu şartnamede hüküm 
bulunmayan hallerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası 
(Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü 
Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. 

 10388/1-1 
—— • —— 

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Kars Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Ortakapı Mahallesi ada 604, parsel 5’de kayıtlı 

2.899,31 m2’lik İmar Planında Ticaret alanı olarak gözüken taşınmaz ve üzerindeki 1380.94 
m2’lik yapının 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışa 
çıkarılmıştır. 

2 - İşin ihalesi 08.01.2013 günü saat 10.45’de Belediyemiz Meclis Salonunda ihale 
komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Merkez Ortakapı Mahallesi ada 604, parsel 5’de kayıtlı 2.899,31 m2’lik İmar Planında 
Ticaret alanı olarak gözüken taşınmaz ve üzerindeki 1380.94 m2’lik yapının muhammen bedeli 
1.862.000,00TL olup, geçici teminat bedeli muhammen bedel üzerinden %3 hesaplanarak 
alınacaktır. 

4 - İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde 50,00 TL karşılığında Mali 
Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilinir. 

5 - Muhammen bedellere KDV dahildir. 
6 - İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER. 
a) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi, 
b) Şirket adına katılacak olanlardan vekiller için vekaletname ve imza sirküleri, 
c) İstenilen belgeler asıl veya noter tasdikli tanzim tarihi 2013 yılına ait olacaktır, 
d) Nüfus Cüzdan fotokopisi, 
e) Muhammen bedelin % 3’ü tutarında geçici teminat, 
f) Döküman bedeli olan 50,00 TL’yi Belediyemiz hesabına yatırdığına dair makbuz, 
7 - Talipliler ihalede istenilen belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına 

vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye katılamazlar, 
8 - İhaleyi üstleniciler ihale bedelinin tamamını ödedikten sonra tapuları verilecektir. 
9 - İhale kararı ihale tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. 
10 - İhaleden sonra doğacak itilafların çözüm yeri Kars Mahkemeleridir. 
11 - Bu İhaleye 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kişiler 

katılamazlar. 
12 - Posta ile yapılacak tekliflerde postadaki gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir 
13 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 10385/1-1 
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TEİAŞ 9. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI BEYŞEHİR TM, 
SEYDİŞEHİR TM, KARAMAN TM, EREĞLİ TM, KARAPINAR TM VE KONYA-3 

TM’LERİ AMBARLARINDA BULUNAN İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) 
MALZEMELERİN SATIŞI YAPILACAKTIR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 
TEİAŞ 9. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI 

BEYŞEHİR TM, SEYDİŞEHİR TM, KARAMAN TM, EREĞLİ TM, KARAPINAR TM VE 
KONYA-3 TM’LERİ AMBARLARINDA BULUNAN İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) 
MALZEMELERİN SATIŞI İŞİ 31/12/2003 tarih, 25333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“TEİAŞ Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, 
İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme 
Yönetmeliği”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 14.03.2005 tarih 25755 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve 05.07.2008 
tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Genel 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” hükümlerine göre 
gerçekleştirilecektir. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/196714 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No: 199 

42070 SELÇUKLU/KONYA 
b) Telefon ve faks numarası : 3322650960 - 3322650972 
c) Elektronik posta adresi : 9grupmd@teias.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa)  :  
2 - İhale konusu satış işinin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin 

ayrıntılı bilgiye satış ihalesi dokümanı içinde 
bulunan Özel Teknik Şartnameden ulaşılabilir.  

MALZEMENİN 
SIRA 
NO 

ADI MİKTARI BULUNDUĞU YER 
ATIK 

KODU 
1 I. Kategori Atık 

Yağ 
44.000 Kg KONYA 3 VE SEYDİŞEHİR T.M. 13.03.10 

2 Tehlikeli Atık 68.750 Kg BEYŞEHİR, EREĞLİ, KARAMAN, 
KARAPINAR, KONYA- 3 ve 
SEYDİŞEHİR T.M.’LERİ 

16.02.13 
16.07.08 

3 Tehlikesiz Atık 369.151 Kg 16.02.14 
16.02.16 
17.01.07 
17.04.02 
17.04.05 
17.04.07 
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b) Teslim edileceği yer : BEYŞEHİR TM, SEYDİŞEHİR TM, 
KARAMAN TM, EREĞLİ TM, KARAPINAR 
TM VE KONYA-3 TM 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 iş 
günü içinde işe başlanacaktır.  

ç) İşin süresi : Alıcı malzemenin tesellümüne başlanmasından 
itibaren 20 iş günü içerisinde sahadan kaldırma 
işlemini tamamlamak zorundadır.  

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 9. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü 106 nolu Eğitim Salonu Yazır 
Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199   42070 
Selçuklu/KONYA 

b) Tarihi ve saati : 22.01.2013 - 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

c) Teklif İsteme Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) Teklif İsteme Şartnamesi ekinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun 

geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Teklif İsteme Şartnamesinin 7. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
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4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Teklif İsteme Şartnamesi 7. maddesinin (a), 
(b) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkartılan, 17/06/2011 tarih ve 27967 Sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde 
belirlenen atıklar için 29/04/2009 tarihli 27214 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre 
Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında alınmış olan; 

a) Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisleri ve Metal Hurda Islahı/Geri Kazanımı Tesisleri 
için Çevre Lisansının (teklif verdiği atık kodunu içermesi zorunludur.) 

b) Çevre ve Orman Bakanlığından alınan izin belgesinin (teklif verdiği atık kodunu 
içermesi zorunludur.) 

c) Tehlikesiz Atık Toplama – Ayırma Tesisleri için Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri 
Kazanımı Tebliğinin 7. Maddesi birinci fıkrasının (d) bendinde istinaden düzenlenen belgelerinin 

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamındaki atıklar için teklif sunacak 
isteklilerin (a, b, c, ) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında ise 
ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. 

4.3.2. Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü 
Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bu alıma uygun olarak 
düzenlenmiş ve Çevre Kanununca Alınması gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 
uyarınca Çevre İzin/Lisansına sahip olmaları gerekmekte olup, Çevre İzin/Lisansına sahip 
olmayan firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış 
firmalar konu ile ilgili lisanslarını teklifleri ile birlikte vermek zorundadır. 

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 
b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı 
c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 
Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti 

sunulması zorunludur. 
İsteklilerin (a, b, c) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş 

ortaklıklarında ortaklardan her biri ( a, b, c ) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. 
Yukarıda (4.3.1. ve 4.3.2.) maddesinde belirtilen belgelerin teklif ekinde, aslının, noter 

onaylı suretinin veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretinin sunulması zorunludur. Lisansların 
sürelerinin ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olması zorunludur. 
Satışa konu olan malzemelerle ilgili tehlikeli ya da tehlikesiz atık kodları; Lisans belgelerinde 
veya Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka 
bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan yada 2. maddede belirtilen Atık Kodlarını taşımayan 
ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4.4. Teklif isteme şartnamesinin 14.maddesinin (a,b,c,d,e,f) bentlerinde belirtilen durumda 
olunmadığına ilişkin taahhütname. 

5 - İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 
bırakılacaktır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
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7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL. (Elli Türk Lirası) 
karşılığı TEİAŞ 9. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (SATIN ALMA VE 
TİCARET ŞEFLİĞİ) Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42070 
SELÇUKLU/KONYA adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın 
alınması mümkündür. 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 ihale 
tarihinden en az 5 (beş) gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde 
bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi 
halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından 
dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın 
satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklif, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Muhaberat Servisi Oda No:101 Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199  42070 
Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan 
istekliyle teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır. 

10 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
Geçici teminat mektubunun süresi 22/04/2013 tarihinden önce olmayacak şekilde 

verilmelidir. 
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 
13 - İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, berterafı, geri dönüşümü, ara 

depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkarılan ve 
ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Bu şartnamede hüküm bulunmayan 
hallerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve 
İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda 
Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. 
 10398/1-1 

—— • —— 
İHALE ERTELEME İLANI 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
04.12.2012 tarih ve 28487 sayılı Resmi Gazete’de 16.01.2013 tarihinde saat 11:00’de 

yapılacağı ilan edilen Esenboğa Havalimanı Çevre Güvenlik Sistemi Temini ve Tesisi İşine ait 
ihale tarihi 25.01.2013 tarih ve saat 10.00’a ertelenmiştir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 10426/1-1 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 28 Aralık 2012 – Sayı : 28511 

 

 



28 Aralık 2012 – Sayı : 28511 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 28 Aralık 2012 – Sayı : 28511 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Doçent (Daimi statüde) 
alınacaktır. 

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, Üniversitemiz Senatosu'nun kararı ile kabul 
edilen ve Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanan "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde aranan ilkeler ve ölçütlerdeki kriterler ile ilanda açıklama 
olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. 
maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar;  
Başvurulacak ünvan, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi ile kendi adres, 

elektronik posta, telefon numarasını belirten dilekçe ve ekinde;  
1 - Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme 

Tablosu (Üniversitemiz Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak 
Adaylar İçin) FORM-1(adaylar tarafından doldurulup imzalanacak), 

2 - Özgeçmiş,  
3 - İki adet vesikalık fotoğraf,  
4 - Yayın listesi,  
5 - Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi 

fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, 
yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi,  

6 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,  
7 - Kamuda çalışmış veya çalışıyorsa hizmet belgesi, (Halen Üniversitemiz personeli 

olarak çalışan adaylardan istenilmemektedir.) 
8 - Askerlik durum belgesi, 
9 - Bilimsel çalışmalar ile yayınları kapsayan 4 takım dosya [her bir takımda, dilekçe 

ekinde Rektörlüğümüze sunulan evraklardan ayrı olarak özgeçmiş, yayın listesi, Doçentlik 
Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans 
mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, yurtdışından alınan diplomalar 
için denklik belgesi fotokopisi ve FORM-1 (adaylar tarafından doldurulup imzalanacak) de 
bulunacaktır, bu belgelerin sadece dilekçe ekinde veya sadece dosyalarda bulunması yeterli 
olmayıp, hem dilekçe ekinde hem de 4 takım dosyanın her birinin içerisinde eksiksiz olarak 
Rektörlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.],   

ile birlikte ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel 
Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır.  Adaylar tarafından doldurulup imzalanan 
FORM-1’deki eser sıralaması ve puanlama sistemine göre, yayın listesi ve dosya içeriğinin 
hazırlanması ve yayınların numaralandırılarak dosyalanması zorunludur. Posta ile yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve 
Kriterler)’nin internet adresi:   

http://www3.dpu.edu.tr/files/akademikformveyonergeler/yonerge.pdf 
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme 

Tablosu (Üniversitemiz Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak 
Adaylar İçin) FORM-1 internet adresi :  

http://www3.dpu.edu.tr/files/akademikformveyonergeler/form1.pdf 
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BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 
DALI / 

PROGRAMI UNVANI 
KADRO 

DERECESİ 
KADRO 
ADEDİ AÇIKLAMA 

Tıp 
Fakültesi 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Göz 
Hastalıkları 

Doçent 2 1 
Glokom ve kornea 
alanında yurtdışı 
deneyimi olmak. 

Tıp 
Fakültesi 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Kadın 
Hastalıkları 
ve Doğum 

Doçent 1 1 

Jinekolojik 
onkolojik cerrahi 
yan dal uzmanı 

olmak ve gebelik 
ve tüberküloz 

konusunda 
çalışması olmak. 

 10402/1-1 

—— • —— 
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Elemanları 
alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki 
şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası 
Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.) 

1 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden 
tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 
dosya ile başvurmaları gerekmektedir.  

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. 

 Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. 
 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI ÜNVANI DRC. ADET AÇIKLAMA 
Mühendislik 
Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 

 Doç. Dr. 1 1 Yapı zemin etkileşimi 
konusunda çalışma 
yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Kimya Organik 
Kimya 

Doç. Dr. 1 1 Organik Kimya 
alanında doçent unvanı 
almış olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Biyoloji Zooloji Doç. Dr. 1 1 Hayvan ekofizyolojisi 
alanında doçent unvanı 
almış olmak ve 
balıklarda ağır metal 
toksikolojisi alanında 
çalışmış olmak. 

Eğitim 
Fakültesi 

Eğitim 
Bilimleri 

Eğitim 
Programları 
ve Öğretim 

Doç. Dr. 1 1  

Eğitim 
Fakültesi 

İlköğretim Sınıf 
Öğretmenliği 

Doç. Dr. 1 1 Organik Kimya 
alanında doçent unvanı 
almış olmak. 

 10379/1-1 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 28 Aralık 2012 – Sayı : 28511 

 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİK 

2011 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Bakırköy Otuzikinci ve 
Büyükçekmece Dördüncü Noterliği 1 Mart 2013, Kartal  Dokuzuncu Noterliği 2 Mart 2013 ve 
Zeytinburnu Birinci Noterliği 6 Mart 2013 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince Birinci Sınıf 
Noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 
 

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2011 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 
1- Bakırköy Otuzikinci Noterliği 1.134.240.87.-TL 
2- Büyükçekmece Dördüncü Noterliği 1.536.743,21.-TL 
3- Kartal Dokuzuncu Noterliği 1.271.633,11.-TL 
4- Zeytinburnu Birinci Noterliği 1.454.586,92.-TL 

 10397/1-1 
————— 

MÜNHAL NOTERLİK 
2011 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan ikinci sınıf Tekirdağ İkinci 

Noterliği 28 Şubat 2013, Edremit İkinci Noterliği 4 Mart 2013 ve Çorlu Üçüncü Noterliği 7 Mart 
2013 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve Müteakip maddeleri gereğince Birinci Sınıf ve 
İkinci Sınıf Noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 
içerisinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 
gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 
 

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2011 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 
1 Çorlu Üçüncü Noterliği 241.993,07.- TL 
2 Edremit İkinci Noterliği 432.659,40.-TL 
3 Tekirdağ İkinci Noterliği 368.425,94.- TL 

 10396/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Yenimahalle İlçesi, 44546 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 10424/1-1 

————— 
44465 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 10425/1-1 

—— • —— 
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
24.12.2012 tarih ve 28507 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Öğretim 

Üyesi ilanında;  
1 - Mühendislik Fakültesi birimi içinde yer alan Radyo-TV ve Sinema Bölümü Sinema 

Anabilim Dalı 2.derece Doçent kadrosunun İletişim Fakültesi olarak; 
2 - Mühendislik Fakültesi birimi içinde yer alan Müzik Bölümü Müzikoloji Anasanat Dalı 

1.derece Doçent kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi olarak; 
3 - Mühendislik Fakültesi birimi içinde yer alan Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi 

Anabilim Dalı 1.derece Doçent kadrosunun Eğitim Fakültesi olarak,  
4 - Alanya İşletme Fakültesi biriminde yer alan İşletme Mühendisliği Bölümü 2. derece 

Doçent kadrosunun Alanya Mühendislik Fakültesi olarak düzeltilmiştir. 
 10453/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 19.12.2012     Karar No: 6597 

ŞİRKETİN : 
- TİCARİ UNVANLARI : 1) Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. 
  2) Anatolia Energy (Turkey) Inc. 
- MERKEZ ADRESLERİ : 1) Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 
  Şişli-İSTANBUL  
  2) Zephyr House, 122 Mary Street P.O. Box 709,  
  Grand Cayman KY-1107 Cayman Adaları 
- TEBLİGAT ADRESLERLERİ : 1) Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat: 9  
  06510, Söğütözü-ANKARA  
  2) Piyade Sokak No:18/10 06540  
  Çankaya-ANKARA 
- MÜRACAAT TARİHLERİ : 20.11.2012 
RUHSATIN : 
- MAHİYETİ : Süre Uzatımı  
- BÖLGESİ : X No.lu Siirt  
- SAHA İŞARETLERİ : ÇPA-ANT/X/A, B 
- KAPSADIĞI İLLER : Mardin, Diyarbakır 
- YÜZÖLÇÜMLERİ : 49.789, 49.744 Hektar 
- HAK SIRA NUMARALARI : AR/ÇPA-ANT/4494, 4495 
- VERİLİŞ TARİHLERİ : 04.01.2009 
KARAR: 
Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. ile Anatolia Energy (Turkey) Inc. Şit. 

yukarıda bölgesi, saha işaretleri, illeri, yüzölçümleri ve hak sıra numaraları yazılı 2 adet petrol 
arama ruhsatının kanuni sürelerinin sona ereceği 04.01.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol 
Kanunu’nun 55/2’nci maddesine istinaden 2’şer yıl süre ile uzatılması için 20.11.2012 tarihli 
dilekçeleriyle müracaatta bulunmuşlardır. 

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. ile Anatolia Energy (Turkey) Inc. Şti.’nin 
süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas 
şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcıların arama çalışmalarını 
tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip 
bulundukları AR/ÇPA-ANT/4494, 4495 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatının kanuni 
sürelerinin sona ereceği 04.01.2013 tarihinden itibaren, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci 
maddesi göz önüne alınarak 04.01.2015 tarihine kadar 2’şer yıl süre ile uzatılmasına karar 
verilmiştir. 10338/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri A.O.’nın X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu 

AR/TPO/4628 hak numaralı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 01.04.2013 
tarihinden itibaren Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesi gereğince 01.04.2015 tarihine kadar 2 yıl 
süre ile uzatılması için 18.12.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci 
maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur. 10337/1-1 
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Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği 
Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. 

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi 
ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adedi  Açıklamalar 

Tıp 
Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1  

Temel Tıp 
Bilimleri Fizyoloji Yrd.Doç. 1 Tıp Fakültesi mezunu 

olmak. 

Eğitim 
Fakültesi 

Güzel 
Sanatlar 
Eğitimi 

Müzik 
Eğitimi Yrd.Doç. 1 

Müzik eğitimi alanında 
doktora yapmış olmak 
ve müziksel işitme 
eğitimi alanında 
çalışmaları olmak. 

Güzel 
Sanatlar 
Eğitimi 

Müzik 
Eğitimi Yrd.Doç. 1 

Müzik eğitimi alanında 
doktora yapmış olmak 
ve müzik öğretiminde 
çalışmaları olmak. 

 10447/1-1 
—— • —— 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 
olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 
yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 

Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine 
ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği”nin 17. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük 
Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin 
yapılmış olması gerekmektedir. 

İlgililere Duyurulur. 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 
Makine Müh. Termodin Isı Tek. Doçent 1 1 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 
Tarih Yakınçağ Tarihi Doçent 1 1 
EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 
İlköğretim  Okul öncesi Doçent 1 1 
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 
Otomotiv Mühendisliği  Doçent 1 1 

 10449/1-1 
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Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama 
kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

1 - İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı 
Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak 
gerekmektedir. 

2 - Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına 
göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır. 

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından 
atanabilme şartlarını taşımak zorundadır. 

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde 

ikamet etmek zorundadır. 
6 - Başvuruda istenilen belgeler 
- Dilekçe (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde 

yayınlanmıştır) 
- Fotoğraf (2 adet) 
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
- Onaylı Hizmet Belgesi (Uludağ Üniversitesi'nde çalışmayan adaylar çalıştıkları veya 

ayrıldıkları kurumdan alacaktır) 
- Yabancı Dil Belgesi (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar) 
- Yayın Dosyası (Profesör kadrosu adayları 6 adet, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu 

adayları 4 adet ) 
* Puanlı Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuracak adaylar Başlıca Araştırma Eserini 

belirteceklerdir) 
* Özgeçmiş 
* Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) ve Profesör-Doçent kadrosu 

adayları için ayrıca Doçentlik Belgesi 
* Yayınları (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış) 
 

BİRİM ANABİLİM DALI 
KADRO 

ÜNV. K.D. AD. AÇIKLAMA 
TIP FAKÜLTESİ Anatomi A.D. Doçent 1 1   

TIP FAKÜLTESİ 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları A.D. 

Doçent 1 1 
Neonatoloji Alanında 
Yandal İhtisası Yapmış 
olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları A.D. 

Yardımcı 
Doçent 

3 1 
Çocuk Onkoloji Alanında 
Uzmanlığını Yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 
Göğüs Hastalıkları 
A.D. 

Doçent 1 1   

TIP FAKÜLTESİ İç Hastalıkları A.D. Profesör 1 1 
Gastroenteroloji Alanında 
Yandal İhtisası Yapmış 
olmak. 
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BİRİM ANABİLİM DALI 
KADRO 

ÜNV. K.D. AD. AÇIKLAMA 

TIP FAKÜLTESİ İç Hastalıkları A.D. 
Yardımcı 
Doçent 

3 1 
Romatoloji alanında 
çalışmaları olmak. 

TIP FAKÜLTESİ İmmünoloji A.D. Profesör 1 1 

Ruhsatlı bir Doku Tiplen- 
dirme Laboratuvarında 
en az 8 yıl Laboratuvar 
Sorumlusu olarak çalışmış 
olması 

TIP FAKÜLTESİ İmmünoloji A.D. Doçent 1 1 

Ruhsatlı bir Doku Tiplen- 
dirme Laboratuvarında 
en az 8 yıl çalışmış 
olması 

TIP FAKÜLTESİ 
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum A.D. 

Yardımcı 
Doçent 

1 1   

TIP FAKÜLTESİ 
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum A.D. 

Yardımcı 
Doçent 

1 1   

TIP FAKÜLTESİ Kardiyoloji A.D. Doçent 1 1   

TIP FAKÜLTESİ 
Kulak, Burun ve 
Boğaz Hastalıkları 
A.D. 

Doçent 1 1   

TIP FAKÜLTESİ Radyoloji A.D. Doçent 1 1   
TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Patoloji A.D. Doçent 1 1   
İKTİSADİ ve 
İDARİ BİLİMLER 
FAK. 

İktisadi Gelişim ve 
Uluslararası İktisat 
A.D. 

Yardımcı 
Doçent 

1 1   

İKTİSADİ ve 
İDARİ BİLİMLER 
FAK. 

İktisadi Gelişim ve 
Uluslararası İktisat 
A.D. 

Yardımcı 
Doçent 

1 1   

İKTİSADİ ve 
İDARİ BİLİMLER 
FAK. 

İktisat Politikası A.D. Doçent 1 1   

İKTİSADİ ve 
İDARİ BİLİMLER 
FAK. 

İktisat Teorisi A.D. Doçent 1 1   

İKTİSADİ ve 
İDARİ BİLİMLER 
FAK. 

Kentleşme ve Çevre 
Sorunları A.D. 

Doçent 1 1   

İKTİSADİ ve 
İDARİ BİLİMLER 
FAK. 

Kentleşme ve Çevre 
Sorunları A.D. 

Yardımcı 
Doçent 

1 1   
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BİRİM ANABİLİM DALI 
KADRO 

ÜNV. K.D. AD. AÇIKLAMA 
İKTİSADİ ve 
İDARİ BİLİMLER 
FAK. 

Muhasebe ve 
Finansman A.D. 

Doçent 1 1   

İKTİSADİ ve 
İDARİ BİLİMLER 
FAK. 

Muhasebe ve 
Finansman A.D. 

Doçent 1 1   

İKTİSADİ ve 
İDARİ BİLİMLER 
FAK. 

Üretim Yönetimi ve 
Pazarlama A.D. 

Doçent 1 1   

İKTİSADİ ve 
İDARİ BİLİMLER 
FAK. 

Yönetim ve 
Organizasyon A.D. 

Doçent 1 1   

İKTİSADİ ve 
İDARİ BİLİMLER 
FAK. 

Yönetim ve 
Organizasyon A.D. 

Doçent 1 1   

İKTİSADİ ve 
İDARİ BİLİMLER 
FAK. 

Yönetim ve 
Organizasyon A.D. 

Yardımcı 
Doçent 

1 1   

MÜHENDİSLİK-
MİMARLIK FAK. 

Çevre Teknolojisi 
A.D. 

Doçent 1 1   

MÜHENDİSLİK-
MİMARLIK FAK. 

Çevre Teknolojisi 
A.D. 

Doçent 1 1   

MÜHENDİSLİK-
MİMARLIK FAK. 

Elektromanyetik 
Alanlar ve 
Mikrodalga Tek. 
A.D. 

Yardımcı 
Doçent 

1 1   

MÜHENDİSLİK-
MİMARLIK FAK. 

Mekanik A.D. 
(Makine Müh. B.) 

Doçent 1 1   

MÜHENDİSLİK-
MİMARLIK FAK. 

Mekanik A.D. 
(Makine Müh. B.) 

Yardımcı 
Doçent 

1 1   

MÜHENDİSLİK-
MİMARLIK FAK. 

Taşıt Tasarımı A.D. 
Yardımcı 
Doçent 

1 1   

MÜHENDİSLİK-
MİMARLIK FAK. 

Taşıt Transport 
Sistemleri A.D. 

Yardımcı 
Doçent 

1 1   

MÜHENDİSLİK-
MİMARLIK FAK. 

Yöneylem 
Araştırması A.D. 

Yardımcı 
Doçent 

3 1   

VETERİNER FAK. Biyokimya A.D. 
Yardımcı 
Doçent 

3 1   

VETERİNER FAK. Cerrahi A.D. Doçent 1 1   
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BİRİM ANABİLİM DALI 
KADRO 

ÜNV. K.D. AD. AÇIKLAMA 

VETERİNER FAK. 
Doğum ve Jinekoloji 
A.D. 

Doçent 1 1   

VETERİNER FAK. İç Hastalıkları A.D. Doçent 1 1   

VETERİNER FAK. Zootekni A.D. Doçent 1 1   

VETERİNER FAK. Zootekni A.D. 
Yardımcı 
Doçent 

1 1   

ZİRAAT FAK. Bahçe Bitkileri A.D. Doçent 1 1   

ZİRAAT FAK. Bahçe Bitkileri A.D. Doçent 1 1   

ZİRAAT FAK. 
Gıda Teknolojisi 
A.D. 

Doçent 1 1   

ZİRAAT FAK. 
Toprak Bilimi ve 
Bitki Besleme A.D. 

Doçent 1 1 
Gübreler-Gübreleme Ko- 
nusunda Çalışmaları olmak. 

ZİRAAT FAK. 
Toprak Bilimi ve 
Bitki Besleme A.D. 

Doçent 1 1 
Bitki Besleme Konusunda 
Çalışmaları olmak. 

FEN-EDEBİYAT 
FAK. 

Atom ve Molekül 
Fiziği A.D. 

Doçent 1 1   

FEN-EDEBİYAT 
FAK. 

Botanik A.D. Doçent 1 1   

FEN-EDEBİYAT 
FAK. 

Eskiçağ Tarihi A.D. 
Yardımcı 
Doçent 

1 1   

FEN-EDEBİYAT 
FAK. 

Felsefe Tarihi A.D. Doçent 1 1   

FEN-EDEBİYAT 
FAK. 

Felsefe Tarihi A.D. 
Yardımcı 
Doçent 

1 1   

FEN-EDEBİYAT 
FAK. 

Fizikokimya A.D. Doçent 1 1   

FEN-EDEBİYAT 
FAK. 

Genel Biyoloji A.D. Doçent 1 1   

FEN-EDEBİYAT 
FAK. 

Klasik Arkeoloji 
A.D. 

Yardımcı 
Doçent 

1 1   

FEN-EDEBİYAT 
FAK. 

Moleküler Genetik 
A.D. 

Yardımcı 
Doçent 

3 1   

FEN-EDEBİYAT 
FAK. 

Sosyal Psikoloji A.D. 
Yardımcı 
Doçent 

3 1   

FEN-EDEBİYAT 
FAK. 

Yeniçağ Tarihi A.D. 
Yardımcı 
Doçent 

3 1   
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BİRİM ANABİLİM DALI 
KADRO 

ÜNV. K.D. AD. AÇIKLAMA 

EĞİTİM FAK. 
Alman Dili Eğitimi 
A.D. 

Yardımcı 
Doçent 

3 1   

EĞİTİM FAK. 
Beden Eğitimi ve 
Spor A.D. 

Doçent 1 1   

EĞİTİM FAK. 
İngiliz Dili Eğitimi 
A.D. 

Doçent 1 1   

EĞİTİM FAK. 
Sınıf Öğretmenliği 
A.D. 

Yardımcı 
Doçent 

1 1   

EĞİTİM FAK. 
Sosyal Bilgiler 
Eğitimi A.D. 

Doçent 1 1   

İLAHİYAT FAK. 
Arap Dili ve Belagati 
A.D. 

Doçent 1 1   

İLAHİYAT FAK. Din Sosyolojisi A.D. Doçent 1 1   

İLAHİYAT FAK. Dinler Tarihi A.D. Doçent 1 1   

İLAHİYAT FAK. Hadis A.D. Profesör 1 1 
Osmanlı Darulhadislerinde 
Hadis Öğretimi Alanında 
Çalışmaları olmak. 

İLAHİYAT FAK. 
İlköğretim Din 
Kültürü ve 
Ah.Bil.Öğ.A.D. 

Yardımcı 
Doçent 

3 1 
İslam Tarihi Alanında 
Doktora Yapmış olmak. 

İLAHİYAT FAK. İslam Tarihi A.D. 
Yardımcı 
Doçent 

3 1   

GÜZEL 
SANATLAR FAK. 

Dramatik Yazarlık 
A.D. 

Yardımcı 
Doçent 

3 1   

İNEGÖL 
İŞLETME FAK. 

Uluslararası İktisat 
A.D. 

Yardımcı 
Doçent 

1 1   

İNEGÖL 
İŞLETME FAK. 

Uluslararası Ticaret 
A.D. 

Yardımcı 
Doçent 

1 1   

TEKNİK 
BİLİMLER MYO 

Park ve Bahçe 
Bitkileri Bölümü Süs 
Bitkileri 
Yetiştiriciliği 
Programı 

Doçent 1 1 
Doçentliğini Tarla Bitkileri 
Alanında Almış olmak. 

TEKNİK 
BİLİMLER MYO 

Makine ve Metal 
Teknolojileri Bölümü  

Doçent 1 1 
Doçentliğini Tarım Maki- 
naları Alanında Almış 
olmak. 

 10463/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
KURUL KARARI 

Karar No : 4199 Karar Tarihi : 20/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2012 tarihli toplantısında; Doğal Gaz 

Piyasasında 2013 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili 
ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.  

Madde 1- Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca 2013 yılında uygulanacak 
olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

a) İthalat faaliyeti: 
(1) Lisans alma bedeli : 118.600.- (yüzonsekizbinaltıyüz) TL. 
(2) Yıllık lisans bedeli : Satışı yapılan kWh başına  
  0,0005 (sıfırtamonbindebeş )Kr 
Birden fazla ithalat lisansına sahip olan tek bir tüzel kişi, tüm ithalat lisansları kapsamında 

yaptığı satışların toplamı üzerinden tek bir yıllık lisans bedeli öder. 
b) İletim faaliyeti : 
i) İletim: 
(1) Lisans alma bedeli : 890.000 (sekizyüzdoksanbin) TL. 
(2) Yıllık lisans bedeli : İletimi yapılan kWh başına  
  0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr 
ii) Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletimi: 
(1) Lisans alma bedeli : 43.200 (kırküçbinikiyüz) TL. 
(2) Yıllık lisans bedeli : İletimi yapılan kWh başına  
  0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr 
c) Depolama faaliyeti : 
(1) Lisans alma bedeli : 237.200.- (ikiyüzotuzyedibinikiyüz) TL. 
(2) Yıllık lisans bedeli : Depolanan kWh başına  
  0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr 
d) Toptan satış faaliyeti: 
(1) Lisans alma bedeli : 59.300.- (ellidokuzbinüçyüz) TL. 
(2) Yıllık lisans bedeli : Satışı yapılan kWh başına  
  0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr 
e) Dağıtım faaliyeti: 
(1) Lisans alma bedeli : 59.300.- (ellidokuzbinüçyüz) TL. 
(2) Yıllık lisans bedeli : Dağıtımı yapılan kWh başına  
  0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr 
f) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtımı, iletimi ve satışı faaliyeti: 
i) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) iletim ve dağıtımı: 
(1) Lisans alma bedeli  : 11.900.- (onbirbindokuzyüz) TL. 
(2) Yıllık lisans bedeli  : İletim ve dağıtımı yapılan kWh başına  
  0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr. 
ii) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satışı: 
(1) Lisans alma bedeli : 11.900.- (onbirbindokuzyüz) TL. 
(2) Yıllık lisans bedeli : Satışı yapılan kWh başına  
  0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr. 
g) İhracat faaliyeti: 
a. Lisans alma bedeli : 23.700.- (yirmiüçbinyediyüz) TL. 
b. Yıllık lisans bedeli : İhracatı yapılan kWh başına 0 (sıfır) TL.  
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Tüm faaliyetlere ilişkin lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkarma bedelleri 
aşağıdaki gibidir: 

(1) Lisans yenileme bedeli : İlgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedeli 
(2) Lisans tadili : 2.400.- (ikibindörtyüz) TL. 
(3) Lisans sureti çıkartma : 600.- (altıyüz) TL. 
Madde 2- Bu karar 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3- Bu kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.  
 10408/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 4203 Karar Tarihi : 20/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2012 tarihli toplantısında; Elektrik 

Piyasasında 2013 yılında uygulanacak olan elektrik piyasası lisans bedellerine ilişkin olarak 
aşağıdaki Karar alınmıştır.  

Madde 1-25.08.2012 tarih ve 28392 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15.08.2012 tarih 
ve 3978 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Elektrik Piyasasında 2013 yılında uygulanacak lisans 
bedellerine ilişkin Kurul Kararının “1 inci maddesinin (e) bendinin lisans alma bedeline ilişkin 
bölümü” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“e) Perakende satış faaliyeti: 
(1) Lisans alma bedeli:  
a- Görevli perakende satış şirketleri için 500.000 (beşyüzbin)TL; 
b- Diğer perakende satış şirketleri için 275.000 (İkiyüzyetmişbeşbin)TL; 
Geçici Madde 1- 1 inci maddesinin (e) bendinde yer alan, “Görevli perakende satış 

şirketleri için 500.000 (beşyüzbin)TL” hükmü, 2012 yılı içerisinde perakende satış lisansı alan 
kişilere de uygulanır. Bu kapsamdaki Görevli perakende satış şirketleri, lisans alma bedeli ile 
ilgili yükümlülüklerini 01/01/2013 -15/01/2013 tarihleri arasında tamamlamakla yükümlüdürler. 

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 
 10409/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 4200 Karar Tarihi : 20/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2012 tarihli toplantısında; Doğal Gaz 

Piyasasında 2013 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, 
sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.  

Madde 1- Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği uyarınca 2013 yılında uygulanacak 
olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize 
bedelleri ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermekle yükümlü dağıtım şirketlerinin alacağı 
hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

 
a) Yapım ve Hizmet Sertifikası: 
(1) Sertifika alma bedeli  : 3.600.-(üçbinaltıyüz) TL. 
(2) Sertifika tadil bedeli  : 1.200.-(binikiyüz) TL. 
(3) Sertifika vize bedeli  : 600.-(altıyüz) TL. 
(4) Sertifika yenileme bedeli  : Sertifika alma bedeli. 
(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli  : 240.-(ikiyüzkırk) TL. 
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b) İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası: 
  Kuruma ödenecek 

bedel 
Sertifika veren dağıtım şirketinin 
alacağı hizmet bedeli 

(1) Sertifika alma bedeli :  0 (sıfır) TL 1.200.- (binikiyüz) TL. 

(2) Sertifika tadil bedeli : 0 (sıfır) TL 350.- (üçyüzelli) TL. 

(3) Sertifika vize bedeli : 0 (sıfır) TL 120.- (yüzyirmi) TL. 

(4) Sertifika yenileme bedeli : 0 (sıfır) TL Sertifika alma bedeli. 

(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli : 0 (sıfır) TL 120.- (yüzyirmi) TL. 

 
Madde 2 - Bu karar 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 - Bu kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 
 10410/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No: 4206-1 Karar Tarihi: 20/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2012 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasası 

Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendi uyarınca, bir 
otoprodüktörün bir takvim yılı içerisinde lisansına derç edilen yıllık ortalama elektrik enerjisi 
üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2013 yılı için % 40 olarak uygulanmasına, 

karar verilmiştir. 10411/1-1 
————— 
KURUL KARARI 

Karar No: 4197-9 Karar Tarihi: 20/12/2012 
MADDE 1- (1) 09 Nisan 2007 tarihli ve 26488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 04/04/2007 tarihli ve 1153 sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal 
Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın 1 inci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“(1) Bu Karar, ulusal markerin akaryakıta ve benzin türlerine harmanlanacak etanole 
eklenmek üzere ilgili lisans sahibi tüzel kişilere teslimi ve ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel 
kişilerce talebini düzenlemek için çıkarılmıştır. 

MADDE 2- (1) Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ğ) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“ e) İlgili lisans sahibi tüzel kişi: İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, yurt içinde 
pazarlayacakları akaryakıta ve benzine harmanlanacak etanole ulusal marker eklemekle yükümlü 
rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahibi tüzel kişileri,” 

ğ) Ulusal marker: Akaryakıta, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün 
olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere 
uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu 
edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,” 

MADDE 3- (1) Aynı Kararın 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve beşinci fıkradan sonra gelmek üzere altıncı fıkra eklenmiştir. 
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“ (1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan 
ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik 
düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete 
konu edilmeden önce Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte marker ekleyecektir. 

(3) Ulusal Marker Talep Formu’nda belirtilen ulusal markerin ait olduğu dönemde 
kullanılmayan marker miktarı bir sonraki dönemde talep edilecek ulusal marker miktarından 
düşülür ve Kurum ve yetkili kuruluşa bildirmek kaydıyla, kalan ulusal marker ilgili lisans sahibi 
tüzel kişiler tarafından bir sonraki dönemde kullanılır. Teslim alınan ulusal markerin ilgili lisans 
sahibi tüzel kişilerce kullanılmayacak olması halinde veya son işaretleme tarihinden itibaren üç ay 
içinde kullanılmamış olması durumunda Kurum ve yetkili kuruluş derhal bilgilendirilir ve 
Kurumdan izin alınmadığı takdirde kullanılmayan ulusal marker yetkili kuruluşa derhal teslim 
edilir. 

(6) Gazyağı ve naftaya eklenmek üzere teslim alınan ulusal marker gazyağı ve nafta için, 
benzin türlerine harmanlanacak etanole eklenmek üzere teslim alınan ulusal marker etanol için 
kullanılır. Teslim alınan ulusal markerler birbirleri ile karıştırılmaz.” 

MADDE 4- (1) Aynı Kararın Birinci Geçici Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 5- (1) Aynı Kararın ekinde yer alan teminat mektubu örneğinde (Ek-3) yer alan 

Kurumumuz adresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“T.C. 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl Çankaya/ANKARA” 

MADDE 6- (1) Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 7- (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 
 10412/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 4202 Karar Tarihi : 20/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2012 tarihli toplantısında; Petrol Piyasası 

Kanununun 27 inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca 2013 
yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, 
tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.  

Madde 1- Petrol Piyasası Kanunu’nun 27 nci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 
13 üncü maddesi uyarınca 2013 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı 
(vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedelleri aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir: 

 
a) Lisans alma bedeli: 
Rafinerici lisansı için 415.000.- (dörtyüzonbeşbin) TL, 
Dağıtıcı lisansı için 300.000.- (üçyüzbin) TL, 
Depolama lisansı için   17.800.- (onyedibinsekizyüz) TL, 
İletim lisansı için   17.800.- (onyedibinsekizyüz) TL 
İhrakiye teslimi lisansı için   17.800.- (onyedibinsekizyüz) TL, 
İşleme lisansı  
    - Petrokimya için   17.800.- (onyedibinsekizyüz) TL, 
    - Biyodizel için     6.000.- (altıbin) TL, 
Madeni yağ lisansı için   59.300.- (ellidokuzbinüçyüz) TL, 
Serbest kullanıcı lisansı için     3.000.- (üçbin) TL, 
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Taşıma lisansı 
    - Demiryolu için        0.- (sıfır) TL, 
    - Denizyolu için gemi başına  3.000.- (üçbin) TL, 
Bayilik lisansı için 3.000.- (üçbin) TL, 
b) Lisans sureti 1.200.- (binikiyüz) TL,  
c) Lisans tadili:  
Rafinerici lisansı için Lisans alma bedelinin % 2’si 
Dağıtıcı lisansı için Lisans alma bedelinin % 2’si 
Depolama lisansı için 3.000.- (üçbin) TL, 
İletim lisansı için 3.000.- (üçbin) TL, 
İşleme lisansı için 3.000.- (üçbin) TL, 
Madeni yağ lisansı için 3.000.- (üçbin) TL,  
Serbest kullanıcı lisansı için 1.800.- (binsekizyüz) TL, 
İhrakiye teslimi lisansı için 3.000.- (üçbin) TL, 
Taşıma lisansı  
    - Demiryolu için 1.800.- (binsekizyüz) TL, 
    - Denizyolu için 1.800.- (binsekizyüz) TL, 
 Bayilik lisansı için 1.800.- (binsekizyüz) TL.  
d) Süre uzatımı (vize) Lisans alma bedelinin % 50’si  
e) Dağıtıcı lisansı sahipleri arası  
akaryakıt ticareti izni  17.800 (onyedibinsekizyüz)TL,  
f) Tarife onayı           0.- (sıfır) TL. 
Madde 2- Bu Karar 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 
 10413/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 4201 Karar Tarihi : 20/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2012 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2013 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre 
uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.  

Madde 1- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca 2013 yılında uygulanacak olan lisans alma, 
lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

a) Lisans alma bedeli: 
LPG Dağıtıcı lisansı için 177.900.- (yüzyetmişyedibindokuzyüz)TL 
LPG Depolama lisansı için   17.800.- (onyedibinsekizyüz)TL, 
LPG Tüpü İmalatı lisansı   11.900.- (onbirbindokuzyüz) TL, 
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve 
Bakımı Lisansı     2.400.- (ikibindörtyüz) TL, 
LPG Taşıma lisansı 
   - Karayolu için    3.000- (üçbin) TL, 
   - Boru hattı ile taşıma    3.000.- (üçbin) TL, 
   - Demiryolu için           0.- (sıfır) TL 
   - Denizyolu için gemi başına     3.000.- (üçbin) TL, 
LPG Otogaz Bayilik lisansı için    3.000.- (üçbin) TL. 
b) Lisans sureti:    1.200.- (binikiyüz) TL,  
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c) Lisans tadili:  
LPG Dağıtıcı lisansı için Lisans alma bedelinin %2’si  
LPG Depolama lisansı için    3.000.- (üçbin) TL, 
LPG Tüpü İmalatı lisansı için    3.000.- (üçbin) TL, 
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve  
Bakımı Lisansı    1.200.- (binikiyüz) TL, 
LPG Taşıma lisansı  
   - Karayolu için    2.400.- (ikibindörtyüz) TL, 
   - Boru hattı ile taşıma    2.400.- (ikibindörtyüz ) TL, 
   - Demiryolu için    2.400.- (ikibindörtyüz) TL, 
   - Denizyolu için gemi başına     2.400.- (ikibindörtyüz) TL 
LPG Otogaz Bayilik lisansı için    1.800.- (binsekizyüz) TL.  
d) Süre uzatımı (vize) Lisans alma bedelinin % 50’si  
Madde 2- Bu karar 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 
 10414/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No: 4193 Karar Tarihi: 18/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2012 tarihli toplantısında, 1/1/2013 

tarihinden itibaren uygulanmak üzere ekteki Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli 
Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların onaylanmasına,  

karar verilmiştir. 
Ek-1: Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin 

Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar  
 EK-1 

DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİLER VE GÖREVLİ PERAKENDE SATIŞ 
ŞİRKETLERİNİN TARİFE UYGULAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

BİRİNCİ BÖLÜM 
ORTAK HÜKÜMLER 

Uygulanacak tarifeler 
MADDE 1 – (1) Bu usul ve esaslarda sayılan abone grupları itibarıyla; dağıtım sistemi 

kullanıcısı tüketiciler ve üreticiler ile görevli perakende satış şirketinden düzenlemeye tabi 
tarifeler üzerinden enerji alan tüketicilere bağlantı durumları da dikkate alınarak ait olduğu yıla ait 
tarife çizelgelerindeki;  

- İlgili bileşenlerden oluşan kWh bazında, 
- İlgili bileşenlerden oluşan kWh bazındaki tarifelerin yanında, OG seviyesinden dağıtım 

sistemine bağlı olup çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abone grubu kapsamındaki abonelere 
kW bazında,  

- Reaktif enerji ile ilgili hükümler çerçevesinde kVARh bazında, 
- İlgili bileşenlerden oluşan abone, fatura ya da okuma başına  
Kurulca onaylı tarifeler uygulanır. 

Abone Gruplarının Tanımı ve Tespiti 
Sanayi abone grubu 
MADDE 2 – (1) 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi 

kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu 
kapsamındadır. Görevli perakende satış şirketinden enerji alan müşteriler sanayi sicil belgesini 
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görevli perakende satış şirketine, başka bir tedarikçiden enerji alan müşteriler ise sanayi sicil 
belgesini dağıtım şirketine ibraz ederler. Sanayi abone grubu tarifesi uygulanması bakımından 
sanayi sicil belgelerinin, ilgili resmi kuruluş tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde geçerliliği 
esas olup, ilgili resmi kuruluş tarafından vize edilen sanayi sicil belgelerinin onaylı bir sureti eş 
zamanlı olarak dilekçe ekinde ibraz edilir.  

(2) Görevli perakende satış şirketinden enerji alan müşteriler için görevli perakende satış 
şirketi, görevli perakende satış şirketi dışında bir tedarikçiden enerji alan dağıtım sistemi 
kullanıcısı müşteriler için dağıtım şirketi sanayi abone grubundaki tüketicileri vize bitim 
tarihinden en az iki ay önce sanayi sicil belgelerinin yenilenerek ibraz edilmemesi halinde bu 
tüketicilerin tüketimlerinin ticarethane abone grubundan faturalandırılacağına dair yazılı olarak 
bilgilendirmekle yükümlüdür. Bildirim yapılmasına rağmen sanayi sicil belgelerinin vize bitim 
tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yenilenerek dilekçe ekinde ibraz edilmemesi halinde 
bu tüketicilerin verilen 30 (otuz) günlük süre sonrasındaki ilk fatura döneminden itibaren 
tüketimleri ticarethane abone grubu tarifesi üzerinden faturalandırılır. Görevli perakende satış 
şirketi, dağıtım şirketini abone grubu değişikliği hakkında bilgilendirir. 

(3) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında olup, aboneliği Organize 
Sanayi Bölge Müdürlüğü tüzel kişiliği adına yapılan Organize Sanayi Bölgeleri, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığınca OSB sicil kaydı yapılmış ve onaylanmış Kuruluş Protokolünün ibraz 
edilmesi halinde bu abone grubu kapsamında değerlendirilir.  

(4) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında kurulmuş olan ve dağıtım lisansı 
sahibi tüzel kişilerce tek noktadan ölçüm yapılmak suretiyle, elektrik aboneliği, bölge işleticisi 
veya bölge kurucu ve işleticisi tüzel kişiliği adına yapılan/yapılacak serbest bölgeler; bölge içinde 
imalat faaliyeti ruhsatına sahip kullanıcıların tüketimlerinin serbest bölge toplam elektrik tüketimi 
içerisindeki payının toplam tüketimin yarısından daha fazla olduğunun/olacağının ilgili resmi 
kuruluşça belgelenmesi halinde sanayi abone grubu kapsamında değerlendirilir. 

(5) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 12 nci 
maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen jeotermal kaynak dağıtımı ve üretimini yapan şirketler, 
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğine göre alınmış 
“jeotermal kaynak dağıtım şirketi”, “jeotermal kaynak üretim şirketi” veya “jeotermal kaynak 
dağıtım ve üretim şirketi” belgelerini ibraz etmeleri halinde bu abone grubu kapsamında 
değerlendirilir. Belgenin iptal edildiği tarih itibarıyla sanayi abone grubu uygulaması 
sonlandırılır.  

(6) Otoprodüktör lisansına sahip üreticilerin kendi ihtiyaçlarına ilişkin elektrik enerjisi 
tüketimleri ile bunun dışındaki diğer üreticilerin ihtiyaçlarına ilişkin elektrik enerjisi tüketimleri 
(deneme amaçlı üretimleri için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi tüketimleri dahil) bu abone grubu 
kapsamındadır. Bu üreticiler elektrik enerjisi ihtiyaçları için tüketici konumundaki üreticiler olup, 
tüketicilere ilişkin ilgili hükümler uygulanır.  

(7) Gerekli ölçü düzenini sağlamaları ve arıtma tesisi olduklarını ilgili Bakanlığın İl 
Müdürlüklerinden belgelemeleri halinde, çevre ve insan sağlığını korumak üzere içme suyu ve 
alıcı ortama verilen sıvı, gaz ve katı zehirli ve zararlı atıkların arıtılması amacıyla kurulan arıtma 
tesisleri aşağıda belirtilen şartlar dahilinde sanayi abone grubunda değerlendirilir.  

a) Sanayi abonelerinin, sanayi faaliyetlerine ilişkin olarak kurmuş oldukları arıtma 
tesisleri de sanayi abone grubu kapsamında olup, bu tesislere sanayi tesisinin ait olduğu tarife 
sınıfı ve tarife grubu hangisi ise o tarife sınıfı ve tarife grubuna ilişkin fiyat uygulanır.  

b) Aboneliği Belediye tüzel kişiliği adına yapılan belediyelere ait arıtma tesislerine, bağlı 
oldukları gerilim seviyesine göre tek terimli sanayi tarife grubu fiyatı uygulanır.  

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler dışındaki arıtma tesisleri, arıtma tesisinin ait olduğu 
müşterinin abone grubu kapsamındadır.  
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(8) Sanayi aboneleri orta gerilim ve alçak gerilim seviyesinden bağlı sanayi aboneleri 
olarak ikiye ayrılır.  

a) Orta gerilim seviyesinden bağlı sanayi aboneleri: TEİAŞ’a ait bir YG/OG 
transformatörün dağıtım şirketinin kullanımındaki OG barasına mülkiyeti ve işletmesi aboneye 
veya dağıtım şirketine ait hatla bağlı sanayi aboneleri ile dağıtım sistemine özel trafosu ile bağlı 
olan sanayi aboneleridir.  

b) Alçak gerilim seviyesinden bağlı sanayi aboneleri: Dağıtım sistemine dağıtım şirketi 
AG şebekesinden bağlı olan sanayi aboneleridir. 

(9) Sanayi abonelerine 9 ve 10 uncu maddeye göre belirlenen tarife sınıfları ve aşağıda 
belirtilen tarife gruplandırması dikkate alınarak ilgili bileşenlerden oluşan tarifeler uygulanır.  

a) Çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi OG abonesi (Çift Terimli sanayi OG)  
b) Tek terimli tarife sınıfına tabi sanayi OG abonesi (Tek terimli sanayi OG)  
c) Tek terimli tarife sınıfına tabi sanayi AG abonesi (Tek terimli sanayi AG)  
Mesken abone grubu 
MADDE 3 – (1) Mesken olarak kullanılan; müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar 

içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleridir. Bu yerlerin kalorifer, 
asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi vb. gibi ölçümleri ayrı sayaç ile yapılan 
ortak kullanım yerleri, ibadethanelerin Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında yer almayan 
tüketimleri ile müştemilatı niteliğindeki lojman ve benzeri yerleri mesken abone grubu 
kapsamındadır.  

(2) Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler mesken alt abone grubudur. Şehit aileleri 
2330 ve 3713 sayılı Kanunlarla, 5434 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda 
şehit olduğu ilgili kurumlarca tespit edilenlerden Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından 
şehit maaşı bağlanan kişilerdir (Karı, Koca, Çocuk, Ana ve Baba). Muharip/malul gaziler 2847 
sayılı Kanunun Mükerrer 1 inci maddesinde tanımlanan muharip/malul gazilerdir. Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya muharip/malul gazi maaşı bağlandığının 
belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve dul eşlerinin ikamet ettiği 
meskeninde tüketilen elektrik enerjisi bu alt abone grubu kapsamındadır.  

Tarımsal sulama abone grubu 
MADDE 4 – (1) Tarıma dayalı arazilerin sulanmasını sağlamak amacıyla; ilgili resmi 

kuruluşlardan alınacak yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izin belgesi ile Tarım İl 
Müdürlüklerinden alınmış sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz eden; ana 
faaliyeti tarımsal üretim olan gerçek veya tüzel kişilerce kurulmuş sulama kooperatifleri, pompaj 
tesisleri ile münferit olarak tesis edilmiş tarımsal sulama elektrik tesisleri bu abone grubu 
kapsamındadır.  

(2) Tarımsal sulama amaçlı tesislerde, sadece sulama amaçlı motopomp ve motopompun 
aydınlatmasında kullanılan elektrik enerjisine bu abone grubu tarifesi uygulanır. 

Aydınlatma abone grubu 
MADDE 5 – (1) Karayolları Genel Müdürlüğüne ait otoyollar, yerleşim alanları dışındaki 

yollar, köprüler ve tünellerin aydınlatmaları ile Aydınlatma Yönetmeliğinde kapsamı belirlenmiş 
olan tüketiciler bu abone grubu kapsamındadır. 

Ticarethane abone grubu 
MADDE 6 – (1) Bu usul ve esaslarda tanımlanan diğer ana ve alt abone grupları 

kapsamına girmeyen tüm tüketiciler bu abone grubu kapsamındadır.  
Abone grubunun tespiti 
MADDE 7 – (1) Mevcut veya yeni bir tesis ve kullanım yeri için müşterinin abone grubu 

tespiti ve abone grubu değişiklikleri;  



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 28 Aralık 2012 – Sayı : 28511 

 

a) Görevli perakende satış şirketinden enerji alan/alacak müşteriler için görevli perakende 
satış şirketi tarafından,  

b) Görevli perakende satış şirketi dışında bir tedarikçiden enerji alan dağıtım sistemi 
kullanıcısı müşteriler için dağıtım şirketi tarafından, 

yapılır.  
(2) Müşteri, dahil olmak istediği abone grubu talebini gerekli belgeleriyle birlikte Şirkete 

yazılı olarak beyan eder. Bu beyan Şirket tarafından incelenip bu usul ve esaslarda tanımlanan 
abone gruplarına ilişkin belgeler ile diğer ilgili mevzuat gereği beyan edilmesi gereken hususlar 
ve/veya ibraz edilmesi gerekli belgeler dikkate alınarak abone grubu tespiti yapılır.  

(3) Aynı anda birden fazla abone grubunun özelliğini taşıyan ve farklı aboneler olarak 
ayrıştırılamayan kullanım yerlerinin (OSB’ler ve serbest bölgeler hariç) abone grubu söz konusu 
abone grupları arasında tarife farklılığı olması durumunda tarifesi yüksek abone grubu, tarife 
farklılığı olmaması durumunda ise tüketim içerisinde daha fazla paya sahip olacağı öngörülen 
abone grubu olarak kaydedilir.  

(4) Abone grubunda değişiklik yapmak isteyen müşteri talebini yazılı olarak beyan eder 
ve talebi uygun bulunduğu takdirde, bu değişiklik yeni abone grubundan sözleşme/ek sözleşme 
veya anlaşma/ek anlaşmanın imzalandığı tarihin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki 
fatura döneminde yerine getirilir. 

(5) Bir tüketicinin dahil olduğu abone grubunun herhangi bir sebeple Şirket tarafından 
değiştirilebilmesi için öncelikle bu durum ilgili tüketiciye yazılı olarak bildirilir ve tüketicinin 
gerekli bilgi ve belgeleri sunabilmesi için tebliğ tarihi itibariyle 30 (otuz) gün süre verilir. İlgili 
tüketicinin durumunu gösterir belgeleri bu süre içerisinde sunmaması halinde bu tüketici Şirket 
tarafından öngörülen abone grubuna dahil edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
DAĞITIM SİSTEM KULLANIM TARİFESİ KAPSAMINDAKİ UYGULAMALAR 

MADDE 8 – (1) Dağıtım sistemine bağlı kullanıcıları kapsar. 
(2) Dağıtım sistem kullanım tarifesi, dağıtım sistemi kullanıcıları için en az birinin 

uygulandığı aşağıdaki birim bedellerden oluşur.  
a) Dağıtım bedeli: Tek veya çift terimli tarife sınıfına tabi abonelerden dağıtım 

sisteminden çekilen elektrik enerjisi miktarı üzerinden ve üretim faaliyetleri kapsamında 
üreticilerin dağıtım sistemine verdiği enerji miktarı üzerinden alınan kWh birim bedelidir. 

b) Güç bedeli: OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi 
abonelerinden bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan 
kW birim bedelidir.  

c) Güç aşım bedeli: OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi 
abonelerinin bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç 
miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.  

ç) Reaktif enerji bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcılarından reaktif enerji uygulamasına tabi 
olanlar için ilgili mevzuatta reaktif enerjiye ilişkin olarak belirlenen sınırların aşılması halinde ve 
12-16 ncı maddelerde belirtilen şartlar dahilinde uygulanan bedeldir.  

d) Emreamade kapasite bedeli: Bir üretim tesisi ile müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya 
serbest tüketiciler arasında özel direkt hat tesis edilmesi halinde tüketiciler adına üreticilere 
uygulanan bedeldir.  

e) Sayaç okuma bedeli: Tüm dağıtım sistemi kullanıcılarına abone, fatura ya da okuma 
başına uygulanan bedeldir. 

f) Kayıp-kaçak bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcısı tüm tüketicilere uygulanan kWh birim 
bedelidir. 
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Tarife Sınıfları 
Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılara uygulanacak dağıtım bedeli sınıfları 
MADDE 9 – (1) Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılara uygulanacak dağıtım bedeli 

sınıfları aşağıdaki hükümler çerçevesinde çift terimli tarife sınıfı veya tek terimli tarife sınıfından 
oluşmaktadır. 

(2) Çift terimli tarife sınıfı: Dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi kWh miktarı 
üzerinden dağıtım bedeli ile buna ek olarak bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç 
karşılığı kW miktarı üzerinden güç bedeli alma ve bu gücün aşılması halinde aşılan kısım için 
ilave güç aşım bedeli alma esasına dayalı tarife sınıfıdır. 

OG seviyesinden bağlı sanayi tüketicilerinden darbeli yük çeken sanayi tesisleri ile ark 
ocağı tesisleri zorunlu olarak çift terimli tarife sınıfına tabi olup, diğer OG seviyesinden bağlı 
sanayi abonesi tüketicilere talep etmeleri halinde çift terimli tarife sınıfı uygulanır.  

Çift terimli tarife sınıfına tabi abonelerin, çekilen gücün en yüksek anlık değerinin 
belirlenmesi için demandmetreli sayaç tesis etmeleri zorunludur. 

(3) Tek terimli tarife sınıfı: Sadece dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi miktarı 
(kWh) üzerinden dağıtım bedeli uygulanması esasına dayalı tarife sınıfıdır. Bu maddenin ikinci 
fıkrası kapsamında olmayan kullanıcılar tek terimli tarife sınıfı kapsamındadır. 

Tarife sınıfı değişikliği 
MADDE 10 – (1) Tarife sınıfında değişiklik yapmak isteyen OG seviyesinden bağlı 

dağıtım sistemi kullanıcısı, bu talebini dağıtım şirketine yazılı olarak yapar. Abonenin talebinin 
uygun bulunması halinde, yeni tarife sınıfına ilişkin sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek 
anlaşmanın imzalandığı tarihin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki fatura döneminden 
itibaren geçerli olmak üzere tarife sınıfı değiştirilir.  

(2) Tarife sınıfı değişiklikleri, eş zamanlı olarak ilgili müşterinin tedarikçisine bildirilir.  
(3) Tarife sınıfı değişiklik talebi bir takvim yılı içerisinde 3 (üç) defadan fazla olamaz.  
Güç ve güç değişikliği 
MADDE 11 – (1) Dağıtım sistemine bağlı kullanıcıların anlaşma veya sözleşme gücü; tek 

terimli tarife sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün 0,60 katı, cos φ=1 alınarak 
hesaplanan bağlantı gücüdür. Çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için ise talep edilen 
güçtür.  

(2) Çift terimli tarife sınıfına dahil kullanıcının, birbirini izleyen iki fatura döneminde 
talep gücünün %10’unu aşması halinde yeni güce göre sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek 
anlaşma yapılır.  

(3) Çift terimli tarifede güç değişikliği talebinin yazılı olarak dağıtım şirketine yapılması 
esas olup, Şirketçe uygun bulunması halinde, talep edilen güce göre yapılacak sözleşme/ek 
sözleşme veya anlaşma/ek anlaşma tarihinin içinde bulunduğu dönemden sonraki fatura 
döneminde yeni güç dikkate alınarak faturalama yapılır. İçinde bulunulan fatura dönemi için 
yapılan güç değişikliği talepleri dikkate alınmaz.  

(4) Bu maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına göre gerçekleştirilen güç değişiklikleri eş 
zamanlı olarak ilgili müşterinin tedarikçisine bildirilir. 

(5) Bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 (üç) defa güç değişikliği yapılabilir.  
Reaktif Enerji Tarifesi 

Reaktif enerji tarifesi uygulamasının kapsamı 
MADDE 12 – (1) Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, 

bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan aboneler ile sisteme enerji veren üreticilere veriş 
yönünde 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumlarda reaktif enerji tarifesi 
uygulanmaz.  
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(2) Yukarıda belirtilenler dışında, tüm dağıtım sistemi kullanıcıları ile sisteme enerji veren 
üreticilere çekiş yönünde 18 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumlarda aşağıdaki 
şartlar dahilinde reaktif enerji tarifesi uygulanır.  

(3) İlk defa reaktif enerji uygulaması kapsamına giren abonelere, yapılacak yazılı bildirim 
ile 30 (otuz) gün süre verilerek reaktif enerji ölçü sistemlerini tesis etmeleri istenir. Reaktif enerji 
ölçü sistemini tesis eden aboneye, Şirketçe yapılacak buna ilişkin tespit tarihinin içinde 
bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi itibariyle reaktif enerji tarifesi uygulanır. 
Yapılan bildirime rağmen reaktif enerji ölçüm sistemini tesis etmeyen abonelere, bildirimin 
yapıldığı fatura döneminden sonraki ikinci faturalama döneminde 13 üncü maddenin ikinci fıkrası 
ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre reaktif enerji uygulaması yapılır.  

Endüktif reaktif enerji (sistemden çekilen reaktif enerji) 
MADDE 13 – (1) Reaktif enerji uygulamasına tabi olan müşteri, sistemden çekeceği 

reaktif enerjiyi ölçmek için 1 (bir) adet geri dönmesiz reaktif enerji sayacını tesis etmek 
zorundadır.  

(2) Zorunlu olmasına rağmen, sistemden çekilen reaktif enerjiyi ölçme sistemi olmayan 
müşterinin o dönemde çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı reaktif enerji çektiği kabul 
edilir ve buna göre reaktif enerji bedeli alınır.  

(3) Çekilen reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü sistemini tesis eden müşteriden, 
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen endüktif reaktif enerjiye ilişkin 
oranların aşılmaması halinde reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, çekilen reaktif 
enerjinin tamamına (endüktif sayaçta ölçülen değer) reaktif enerji tarifesi uygulanır.  

Kapasitif reaktif (sisteme verilen reaktif enerji) 
MADDE 14 – (1) Reaktif enerji uygulamasına tabi olan müşteri, aşırı kompanzasyon 

sonucunda sisteme vereceği reaktif enerjiyi ölçmek için 1 (bir) adet geri dönmesiz reaktif enerji 
sayacını tesis etmek zorundadır.  

(2) Zorunlu olmasına rağmen, sisteme verilen reaktif enerjiyi ölçen sayacını tesis etmeyen 
müşteriden, o dönemde çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı kadar sisteme reaktif 
enerji verdiği kabul edilir ve buna göre reaktif enerji bedeli alınır. 

(3) Sisteme verilen reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü sistemini tesis eden 
müşteriden, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen kapasitif reaktif 
enerjiye ilişkin oranların aşılmaması halinde reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, 
sisteme verilen reaktif (kapasitif sayaçta ölçülen değer) enerjinin tamamına reaktif enerji tarifesi 
uygulanır. 

Endüktif ve kapasitif sınırların ikisinin birden aşılması  
MADDE 15 – (1) 13 ve 14 üncü maddelerde belirtilen endüktif ve kapasitif reaktif 

sınırların ikisini birden aşan müşteriye, endüktif reaktif ve kapasitif reaktif sayaçlardan en yüksek 
değeri kaydeden sayaç değerinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır. 

Endüktif ve kapasitif sayaçların her ikisinin birden değer kaydetmemesi 
MADDE 16 – (1) Endüktif ve kapasitif sayaçların her ikisinin birden değer kaydetmemesi 

(sıfır değer kaydetmesi) halinde, çekilen aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı kadar endüktif 
reaktif enerji miktarı üzerinden reaktif enerji bedeli fatura edilir. 

(2) Müşterinin fatura son ödeme tarihine kadar itiraz etmiş olması ve her iki reaktif 
sayacın sayaç ayar istasyonu tarafından doğru çalıştığının belgelenmesi koşuluyla, sayaçların 
doğru çalıştığının belgelendiği fatura dönemini izleyen ilk fatura döneminde tahakkuk ettirilen 
reaktif enerji bedeli fatura tutarından mahsup edilir veya müşterinin talebi halinde üç iş günü 
içerisinde nakden iade edilir. 
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Özel Transformatörlü Müşteriler 
MADDE 17 – (1) Özel transformatörlü müşteriler için kayıp uygulaması, Elektrik 

Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Kayıp Katsayıları Hesaplama 
Metodolojisine göre yapılır. 

(2) Özel transformatörlü müşterilerin en az bir fatura dönemi olmak üzere belirteceği 
fatura dönemlerinde enerji tüketmeyeceğini tedarikçisi aracılığıyla dağıtım şirketine yazılı olarak 
beyan etmesi halinde transformatörün enerjisi dağıtım şirketince kesilir. Beyan edilen dönemlere 
ilişkin faturalandırma yapılmaz. Müşterinin bu kapsamdaki talebi, mücbir sebepler dışında bir 
takvim yılı içerisinde 2 (iki) defadan fazla olamaz. 

(3) Aynı güç transformatöründen münferiden yararlanmakta olan birden fazla müşterinin 
olması halinde, transformatör kayıpları müşterilerin sözleşme güçleri dikkate alınarak, güçleri 
oranında faturalandırılır. 

Dağıtım Sistemine Bağlı Üreticiler 
Üretim faaliyetleri için tarifelerin uygulanması 
MADDE 18 – (1) 26 ncı maddede belirtilen bağlantı durumlarına göre, dağıtım sistemi 

kullanıcısı üreticilere sadece üretim faaliyetleri için dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli ve bu 
maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen koşullar çerçevesinde reaktif enerji bedeli 
uygulanır.  

(2) Üreticilerin bir takvim yılı içerisinde 2 (iki) defayı aşmamak koşuluyla tercih etmeleri 
halinde, sadece dağıtım bedeline ilişkin olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca onaylı 
yürürlükteki iletim sistemi sistem kullanım tarifeleri metodolojisi ve iletim bölgeleri bazındaki 
üretici fiyatları aylık olarak uygulanır.  

(3) İlgili mevzuata göre gerekli ölçü düzenini kurması (4Q kadranlı sayaç tesis etmesi) 
koşuluyla, dağıtım sistemine bağlı üretici şirket santralleri sisteme enerji verirken aynı zamanda 
reaktif enerji vermesi durumunda bu reaktif enerji faturalamada dikkate alınmaz.  

(4) Üreticiler sisteme aktif enerji verirken aynı zamanda sistemden reaktif enerji çekiyorsa 
(kapasitif reaktif) reaktif enerji tarifesi uygulanır. 

Bir üretim tesisi ile müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında özel 
direkt hat tesis edilmesi halinde tüketiciler adına üreticilere uygulanacak tarife 

MADDE 19 – (1) Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği kapsamında direkt hat tesis 
edilmiş olması halinde, tüketicinin kurulu gücü dikkate alınarak, bu tüketiciler için tarife 
çizelgelerinde kW bazında belirlenen emreamade kapasite tarifesi uygulanır.  

İletim Bedellerinin Yansıtılması 
MADDE 20 – (1) Dağıtım sistemi kullanıcılarına (üreticilerin sisteme enerji veriş hali 

hariç) 26 ncı madde hükümleri gereğince iletim bedelleri uygulanır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

PERAKENDE SATIŞ TARİFESİ KAPSAMINDAKİ UYGULAMALAR 
Perakende satış tarifeleri 
MADDE 21 – (1) Perakende satış tarifeleri düzenlemeye tabi olan tüketicileri kapsar.  
a) Tek Zamanlı Tarife: Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisi için, ilgili 

bileşenlerden oluşan ve tek fiyat olarak uygulanan tarifedir.  
b) Çok Zamanlı Tarife: Günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde tüketilen 

elektrik enerjisi için, ilgili bileşenlerden oluşan ve farklı zaman dilimleri için farklı fiyat 
uygulanan tarifedir.  

(2) Çok zamanlı tarifelerin uygulanması bakımından; 
Gündüz dönemi : Saat 06-17  
Puant dönemi  : Saat 17-22 
Gece dönemi  : Saat 22-06 
arasındaki dönemlerdir.  
(3) Müşteri aşağıda belirtilen şartlar dahilinde tek veya çok zamanlı tarifelerden birini 

seçebilir. 
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a) Çift terimli tarife sınıfını seçip, sözleşme gücü 0,7 MW (dahil) ve üzeri olan sanayi 
abonelerine çok zamanlı tarife uygulanır.  

b) Çok zamanlı tarifenin uygulanabilmesi için, müşterinin çok zamanlı ölçüm yapan 
sayacının bulunması zorunludur. Çok zamanlı sayacı bulunan müşterilerin, çok zamanlı tarifeyi 
seçmeleri zorunlu olmayıp, tek zamanlı tarifeyi seçebilirler.  

c) Müşteri, tek veya çok zamanlı tarifeye geçme talebini yazılı olarak yapar. Tarife 
değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak 
faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilir. Tek veya çok zamanlı tarifeye geçme 
talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılır.  

(4) Bir kullanım yerinin tek noktadan ölçülmesi esas olmakla birlikte, aynı tüzel kişiliğe 
ait aynı kullanım yerinin teknik sebepler ile birden fazla sayaç ve aynı abone grubuna ait birden 
fazla aboneliği bulunması durumunda, ilgili kullanım yerine ait aboneliklerin tamamı için aynı 
tarife uygulanır. 

Perakende satış hizmet bedeli 
MADDE 22 – (1) Perakende satış hizmeti fiyatı, abone grupları ve/veya gerilim seviyeleri 

bazında aynı veya farklı olmak üzere sabit ve/veya değişken bir bedel olarak belirlenir. 
Kısa süreli elektrik enerjisi talepleri 
MADDE 23 – (1) Zorunlu nedenlerle, film setleri, kaynak, taşlama vb. gibi kısa süreli 

işler için elektrik enerjisi talep eden gerçek ve tüzel kişilere; en fazla 1 (bir) ay süreli olarak ve 
gerektiğinde en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygunluk görüşüne 
göre sayaç tesis edilerek ölçümlü veya ölçme yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden 
bulunacak tüketime göre ticarethane tarifeleri üzerinden hesaplanan bedelin makbuz karşılığı 
peşin olarak tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilir. 

İletim sistemi kullanıcıları  
MADDE 24 – (1) Görevli perakende satış şirketinden enerji temin eden, iletim sistemine 

doğrudan bağlı tüketiciler, iletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımında olmayan OG 
baralarına 36 kV ve altındaki gerilim seviyesinden, müstakil fider ile mülkiyeti ve işletmesi 
kendisine ait hatlarla bağlı olan tek bir tüzel kişi durumundaki tüketiciler ile aynı baraya birden 
fazla tüzel kişinin bağlı olması ve bu tüzel kişilerin TEİAŞ ile bağlantı ve sistem kullanım 
anlaşması yapmış olmaları halinde bu tüketicilere tarife çizelgelerinde iletim sistemi kullanıcısı 
tüketiciler için belirlenmiş olan tarifeler uygulanır.  

Kıst uygulaması 
MADDE 25 – (1) Fiyat ya da birim bedel değişikliklerinin olduğu fatura dönemlerinin söz 

konusu olması ve günlük tüketimlerin ölçülememesi halinde sayaçlarda okunan değerin okuma 
tarihindeki gün ortası değer olduğu ve fatura dönemi içerisindeki her bir gün için günlük 
tüketimlerin eş düzeyde olduğu varsayımları ile tüketicilere faturalandırma yapılır.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI DURUMLARINA GÖRE TARİFELERİN 

UYGULANMASI 
MADDE 26 – (1) İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki orta gerilim 

baralarına 36 kV ve altındaki gerilim seviyesinden, müstakil fider ile mülkiyeti ve işletmesi 
kendisine ait hatlarla bağlı tek bir tüzel kişi durumunda olan tüketicilere; sayaç okuma, kayıp-
kaçak, iletim ve reaktif enerji bedeli uygulanır. Ancak, bu tüketicilerden “Organize Sanayi 
Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” kapsamında TEİAŞ ile bağlantı 
ve sistem kullanım anlaşması yapmış olanlara iletim bedeli uygulanmaz. Bu tüketicilerden görevli 
perakende satış şirketinden enerji satın alanlara aktif enerji ve perakende satış hizmeti bedelleri de 
uygulanır. 
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(2) İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki orta gerilim baralarına 36 kV 
ve altındaki gerilim seviyesinden, müstakil fider ile dağıtım şirketine ait hatla bağlı tek bir tüzel 
kişi durumunda olan tüketicilere; dağıtım, sayaç okuma, kayıp-kaçak, iletim, reaktif enerji 
bedelleri ile çift terimli tarife sınıfına tabi olanlara ise ayrıca güç ve güç aşım bedeli uygulanır. 
Ancak, bu tüketicilerden “Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin 
Yönetmelik” kapsamında TEİAŞ ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşması yapmış olanlara iletim 
bedeli uygulanmaz. Bu tüketicilerden görevli perakende satış şirketinden enerji satın alanlara aktif 
enerji ve perakende satış hizmeti bedelleri de uygulanır. 

(3) Dağıtım sistemine bağlı diğer tüketicilere dağıtım, sayaç okuma, kayıp-kaçak, iletim 
ve reaktif enerji bedelleri ile çift terimli tarife sınıfına tabi olanlara ise ayrıca güç ve güç aşım 
bedeli uygulanır. Bu tüketicilerden görevli perakende satış şirketinden enerji satın alanlara aktif 
enerji ve perakende satış hizmeti bedelleri de uygulanır. 

(4) Bu maddenin (1), (2), (3) numaralı fıkralarında belirtilen dağıtım sistemi 
kullanıcılarına uygulanan dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli, iletim bedeli, kayıp-kaçak bedeli, 
güç bedeli, güç aşım bedeli ve reaktif enerji bedeli gibi bedeller tüketicilerin tedarikçilerine fatura 
edilir.  

(5) Kesme-bağlama bedeli ve sökme-takma bedeli, ilgili tüketicinin tedarikçisine fatura 
edilir. Tedarikçi kendisine fatura edilen bu bedelleri tüketicilerine aynen yansıtır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
DİĞER HÜKÜMLER 

Yasal yükümlülükler 
MADDE 27 – (1) Kurulca onaylanan tarifelerin abonelere uygulanmasında vergi, fon, 

pay, vb. gibi yasal yükümlülükler ayrıca ilave edilir.  
Tarife uygulamaları kapsamında abonelerin bilgilendirilmesi  
MADDE 28 – (1) Bu usul ve esasların yürürlüğe girmesi ile birlikte; abone grubu veya 

tarife uygulamaları bakımından mevcut durumunda değişiklik oluşan, yeniden belge ibraz etmesi 
gereği bulunan veya dağıtım şirketince bilgilendirilmesi gerekli görülen aboneler, bu usul ve 
esasların yayım tarihi itibariyle 30 (otuz) gün (dâhil) içerisinde yapılacak yazılı bildirim ile ilgili 
değişiklikler ve abone tarafından yerine getirilmesi gerekli hususlar hakkında bilgilendirilir.  

(2) Bu usul ve esaslara göre bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan bildirim 
gereğince abonelerce yerine getirilmesi gereken hususlar için bildirimin tebliğ tarihi itibariyle 30 
(otuz) gün (dâhil) süre verilir. Yapılan bildirime rağmen verilen süre sonuna kadar gerekli 
işlemleri yerine getirmeyen aboneler ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtım şirketince yapılacak 
uygulamaları kabul etmiş sayılır. Yapılan bildirime rağmen verilen süre sonuna kadar gerekli 
işlemleri yerine getirmeyen aboneler için verilen süre bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura 
döneminden sonraki fatura dönemi itibariyle gerekli uygulama yapılır. 

ALTINCI BÖLÜM 
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER 

Yürürlükten kaldırılan usul ve esaslar 
MADDE 29 – (1) 29/12/2010 tarihli ve 3002 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 21 Dağıtım 

Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır. 
Atıflar  
MADDE 30 – (1) 29/12/2010 tarihli ve 3002 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 21 Dağıtım 

Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslara yapılan atıflar bu Usul ve Esaslara 
yapılmış sayılır. 10416/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2012/4092 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek

Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler
Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI
2012/4067 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik ile Dışişleri Bakanlıklarına Ait

Atama Kararları

SINIR TESPİT KARARI
— Sınır Tespitine Dair Karar

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI
— İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER
— Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliği
— Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— 2013 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
— 2013 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve

Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


