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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            24 Ocak 2013

      69471265.300.02-797

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İLGİ: a) 6/7/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-01-7009 sayılı yazımız.

           b) 6/7/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08-3-503 sayılı yazınız.

           Bakanlar Kurulunda görev alan İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN, Kültür ve Turizm

Bakanı Ertuğrul GÜNAY, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ

istifa etmişler ve istifaları kabul edilmiştir.

           Bu sebeple, ekli listede yer alan şahısların karşılarında belirtilen Bakanlıklara atan-

malarını,

           Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 ve 113’üncü maddeleri uyarınca yüksek tasvip-

lerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

BAKANLAR LİSTESİ

1          Mardin Milletvekili Muammer GÜLER İçişleri Bakanı

2          Adana Milletvekili Ömer ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı

3          Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi AVCI Milli Eğitim Bakanı

4          Edirne Milletvekili Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Ocak 2013
CUMA

Sayı : 28539



                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  24 Ocak 2013
      B.1.0.KKB.01-08/C-1-76

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ: a) 6/7/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-01/7009 sayılı yazınız.
           b) 6/7/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08-3-503 sayılı yazımız.
           c) 24/1/2013 tarihli ve 69471265.300.02-797 sayılı yazınız.
           İlgi yazılarla onaylanmış bulunan Bakanlar Kurulunda görev alan İçişleri Bakanı İdris
Naim ŞAHİN, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER
ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ istifa etmişler ve istifaları kabul edilmiştir.
           Bu sebeple, ekli listede yer alan şahıslar karşılarında belirtilen Bakanlıklara Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 ve 113’üncü maddeleri uyarınca atanmışlardır.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

BAKANLAR LİSTESİ

1          Mardin Milletvekili Muammer GÜLER İçişleri Bakanı
2          Adana Milletvekili Ömer ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı
3          Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi AVCI Milli Eğitim Bakanı
4          Edirne Milletvekili Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı

—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2012/4091
           Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İslami İlimler Fakül-
tesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 10/12/2012 tarihli ve 210494 sayılı yazısı üzerine,
28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
17/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    M. ŞİMŞEK                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                  B. YILDIRIM                                  N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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
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           Karar Sayısı : 2012/4140

           Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurul-

duğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkın-

daki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına

ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığının 11/12/2012 tarihli ve 3378

sayılı yazısı üzerine, 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine

göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/12/2012 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                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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

24/12/2012 TARİHLİ VE 2012/4140 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Kararnamenin eki Dışişleri Bakan-

lığına ait (1), (3), (4) ve (5) sayılı cetvellerde, ekli cetvelde yer alan ek, iptal ve değişiklikler

yapılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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           Karar Sayısı : 2012/4159

           Ankara İli, Çankaya İlçesi, İlker, Metin Akkuş ve Yukarı Dikmen mahalleleri sınırları

içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan

ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 2237 sayılı yazısı üzerine,

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2012 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                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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
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           Karar Sayısı : 2012/4160

           İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli

kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şe-

hircilik Bakanlığının 17/12/2012 tarihli ve 2198 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar

Kurulu’nca 24/12/2012 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                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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
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           Karar Sayısı : 2013/4165

           Karaman İli, Merkez İlçesinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları

gösterilen alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik

Bakanlığının 17/12/2012 tarihli ve 2202 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun

73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2013 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                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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
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           Karar Sayısı : 2013/4166

           Erzincan İli, Kemaliye İlçesinde tesis edilecek Ziyaret Hidroelektrik Santralinin yapımı

amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların

Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamu-

laştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/12/2012 tarihli ve 1524 sayılı yazısı

üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

3/1/2013 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                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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
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           Karar Sayısı : 2013/4168

           Ekli haritalarda gösterilen güzergâhlar üzerinde tesis edilecek enerji iletim hatlarının

yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin

ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 24/12/2012 tarihli

ve 1548 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2013 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                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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
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           Karar Sayısı : 2013/4169

            Kocaeli İli, Gebze İlçesinde tesis edilecek Gebze Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin

yapımı amacıyla ekli listede bulunduğu yer ile parsel numarası belirtilen taşınmazın Hazine

adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırıl-

ması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 24/12/2012 tarihli ve 1547 sayılı yazısı üzerine,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2013

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                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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
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           Karar Sayısı : 2013/4180

           Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarih-

lerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih

ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/1/2013 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                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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
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           Karar Sayısı : 2013/4191
           Van İli, Gürpınar ve Edremit İlçelerinde tesis edilecek Köprüler Gem Hidroelektrik
Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen
taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 25/12/2012 tarihli ve 1556
sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 4/1/2013 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                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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
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           Karar Sayısı : 2013/4194

           Ekli haritada gösterilen güzergâh üzerinde tesis edilecek enerji iletim hattının yapımı

amacıyla ihtiyaç duyulan direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise ir-

tifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 25/12/2012 tarihli

ve 1557 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 4/1/2013 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                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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
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           Karar Sayısı : 2013/4202
           Erzincan İli, Kemaliye İlçesi ile Malatya İli, Arapgir İlçesinde tesis edilecek Demir
Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel nu-
maraları belirtilen taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 24/12/2012
tarihli ve 1550 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/1/2013 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                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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
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           Karar Sayısı : 2013/4203

           Karabük İlinde yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında ekli listede

bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Karabük Belediyesi

tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 19/12/2012 tarihli ve 31490 sayılı yazısı

üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

11/1/2013 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                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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
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           Karar Sayısı : 2013/4204

           Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki

ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik

Bakanlığının 26/12/2012 tarihli ve 2326 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

11/1/2013 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                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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
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           Karar Sayısı : 2013/4212

           Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatlerin;

           - 31 Mart 2013 Pazar günü saat 03.00’ten itibaren bir saat ileri alınması,

           - 27 Ekim 2013 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bir saat geri alınması;

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 10/1/2013 tarihli ve 15 sayılı yazısı üzerine,

697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar

Kurulu’nca 14/1/2013 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                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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
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           Karar Sayısı : 2013/4222
           Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkındaki
ekli Kararın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 28/11/2012 tarihli ve 24049 sayılı
yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Ku-
rulu’nca 11/1/2013 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                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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

11/1/2013 TARİHLİ VE 2013/4222 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında ekli listede belirtilen
gümrük müdürlükleri, karşılarında gösterilen gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine bağlı
olarak kurulmuştur.

(2) Adı geçen Bakanlığın taşra teşkilatında Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğüne bağlı olan Erzincan ili, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne
bağlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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           Karar Sayısı : 2013/4223

           4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2013

yılında;

           a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2013,

diğer yarısının 28/6/2013 tarihinde,

           b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde

çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 25/12/2013 tarihinde,

           ödenmesi; Maliye Bakanlığının 8/1/2013 tarihli ve 152 sayılı yazısı üzerine, mezkur

Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/1/2013 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                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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
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           Karar Sayısı : 2013/4226

           Ekli “Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 4/1/2013 tarihli ve 12 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/1/2013

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                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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
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FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Miktar ve sevkiyat

MADDE 1 – (1) İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenerek

valiliklere bildirilecek fakir ailelere, müracaatları üzerine asgari 500 kg bedelsiz kömür verilir.

(2) 2013 yılında valiliklere yapılacak kömür sevkiyatları Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, kuruluşlar tarafından belirlenen sevkiyat programı

dâhilinde yapılır.

Görevlendirme

MADDE 2 – (1) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Ku-

rumu (TTK) Genel Müdürlüklerinin CIF satış esaslarında valiliklerce bildirilen teslim nokta-

larına kadar gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vası-

talarıyla adı geçen kuruluşların sorumluluğunda nakledilir.

(2) TKİ, bu Karar kapsamında dağıtacağı kömür ve gerekli hizmeti, işleticisi kim olursa

olsun kendisine ait sahalar ile bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait sahalardan da temin edebilir

ve kendi sorumluluğu altında valiliklere ulaştırılmasını sağlar.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) ile

taşınacak kömüre bu kuruluş tarafından öncelik verilecek olup, ilgili kuruluşlar ile TCDD

arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılır.

Organizasyon

MADDE 3 – (1) İl içerisinde dağıtım organizasyonu valiliklerce yapılır.

(2) Kömürün teslim ve tesellüm işlemleri ile buna dair mutabakatlar, ilgili kuruluşlarla

valilikler arasında yapılacak protokolle belirlenir.

(3) Dağıtılacak kömürün niteliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Isın-

madan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olacaktır.

Vergi ve harçlar

MADDE 4 – (1) Valiliklere yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV

dâhil) TKİ ve TTK tarafından ödenir.

Görev zararı

MADDE 5 – (1) TKİ ve TTK Genel Müdürlüklerinin CIF satış esaslarına göre valilik-

lere teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görev zararı sayılır ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 35 inci maddesi çerçevesinde ilgili kuruluşlara ödenir.

Uygulama

MADDE 6 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanlığı tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının

görüşleri çerçevesinde, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde belirlenir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Karar 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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           Karar Sayısı : 2013/4227

           Ağrı İli, Patnos İlçesinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen

alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 4/1/2013 tarihli ve 43 sayılı

yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun

2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/1/2013 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                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            24 Ocak 2013

        69471265-305-772

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 25 Ocak 2013 tarihinde Şili’ye gidecek olan Avrupa

Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı

Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  24 Ocak 2013

      B.01.0.KKB.01-06-17-74

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 24/1/2013 tarihli ve 69471265-305-772 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Ocak 2013 tarihinde Şili’ye gidecek olan Avrupa

Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı

Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            24 Ocak 2013

        69471265-305-773

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           43. Köln “ISM 2013 Uluslararası Bisküvi ve Şekerleme Fuarı”na katılmak üzere;

25 Ocak 2013 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına,

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine

saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  24 Ocak 2013

      B.01.0.KKB.01-06-18-75

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 24/1/2013 tarihli ve 69471265-305-773 sayılı yazınız.

            43. Köln “ISM 2013 Uluslararası Bisküvi ve Şekerleme Fuarı”na katılmak üzere,

25 Ocak 2013 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına,

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK

VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK
VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Dol-

durmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Ka-
nunda belirtilen aylıklardan yararlanabileceklerin başvuru şekli, hak sahipliğinin tespiti, kont-
rolü ve aylıkların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal gü-

venlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlan-
mayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya
doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022
sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çar-
pımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaşlarını,

b) 65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte, özürlü olduklarını yetkili hastanelerden ala-
cakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı % 40 ile % 69 arasında
olan, 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; kanunen
bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olur-
sa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması
mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir
devamlı gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibarıyla
2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı
ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları,

c) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü ol-
duklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam
özür oranı % 70 ve üzerinde olan, 18 yaşını doldurmuş bulunan özürlülerden; kanunen bak-
makla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa
olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması
mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir
devamlı gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibarıyla
2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı
ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları,

ç) Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık
hakkından yararlanmadığı, nafaka bağlanmadığı veya bağlanması mümkün olmadığı gibi, mah-
keme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bu-
lunmadığı ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına
göre 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsa-
yısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde; kanunen bakmakla yü-
kümlü olduğu ve fiilen bakımını gerçekleştirdiği, toplam özür oranı %40 ve üzerinde olduğu
gibi 18 yaşını da tamamlamamış durumda özürlü yakını olanları,
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d) Sosyal güvenlik kurumlarından yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuk-
lardan özürlü olanların aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları toplam özür oranlarına göre
bu Yönetmelik kapsamında ödenecek olan aylık tutarından düşük olanları,

kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve

Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) 2022 modülü: Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemindeki 2022 sayılı

Kanuna ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü modülü,
b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünü,
ç) Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı

Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesine göre tespit edilecek hiçbir yakını bulunmayan
veya bu kapsamdaki bir veya birden fazla yakınından toplam olarak, 2022 sayılı Kanunun 1 inci
maddesinde belirtilen tutara eşit veya daha fazla tutarda nafaka almayan veya alması mümkün
olmayanları,

d) Mütevelli Heyeti: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının karar organını,
e) Nafaka yükümlüsü: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesinde ifade

edilen altsoy, üstsoy ve refah durumlarına göre kardeşlerini,
f) Özürlü sağlık kurulu raporu: 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 2022 sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye
Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan raporu,

g) Puanlama formülü: Bakanlık tarafından geliştirilen, kişilerin harcamaları, gelirleri
ve servetleri dikkate alınarak gelirlerine ulaşmada kullanılan formülü,

ğ) Sistem: Bakanlık tarafından geliştirilen, vatandaşların sosyal yardım için başvuru-
larından hak sahipliğinin belirlenmesi ve ilgili yardım ya da desteğin teslimine kadar bütün
süreçlerini içeren, karar destek sistemi niteliğinde çevrimiçi olarak çalışan e-devlet uygulaması
olan Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemini,

h) Vakıf: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını,
ı) Yaşlı: 65 yaşını doldurmuş olanları,
i) Yetkili hastane: 2022 sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu

Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşlarını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Ön İnceleme ve Sosyal İnceleme

Başvuru ve ön inceleme
MADDE 5 – (1) 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular,

kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır.
(2) Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî

temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından
başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir.
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(3) 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin olarak Vakıflar tarafından
yapılacak tüm iş ve işlemler sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak gerçekleştirilir.

(4) Başvuru sırasında başvuran tarafından EK-1’de yer alan Aylık Başvuru Formu im-
zalanır.

(5) Yaşlılık aylığı başvurularında, herhangi bir belge talep edilmemesi esastır. Özürlüler
ve 18 yaş altı özürlü yakını bulunanlar için bağlanacak aylık başvurusu sırasında aşağıdaki bel-
geler istenir.

a) Özürlü ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede
özürlü aylığı başvurularında, özürlü sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhe-
kimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak pay-
laşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Vakıf
Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

b) 18 yaş altı özürlü yakını aylığı başvurularında; özürlü sağlık kurulu raporunun ya-
nında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş ve-
sayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı
suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

(6) Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez ve aylık başvurusu belgelerin ta-
mamlanmasını müteakip sisteme işlenir.

(7) Başvuruda bulunan kişilere EK-1’de yer alan Başvuru Alındı Belgesi verilir.
(8) Başvuruda bulunan kişilerden gelir durumlarının tespiti için belge istenmemesi

esastır.
(9) Özürlü olarak başvuruda bulunan vatandaşlara ücretsiz özürlü sağlık kurulu raporu

uygulamasından faydalanabilmeleri için Vakıf Müdürü tarafından imzalanan sevk kâğıdı verilir.
(10) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında başvuruda bulunanların

Türkiye İş Kurumuna başvuruları sistem aracılığıyla yapılır.
Sosyal inceleme
MADDE 6 – (1) Sosyal inceleme, hane ziyareti ve çevre araştırmasından elde edilen

bilgilerden oluşur.
(2) Sosyal inceleme; başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile merkezi veri tabanla-

rından yapılan sorgulamalar doğrultusunda elde edilen bilgilerin doğrulanması ve hanenin genel
durumunun mahallinde tespit edilmesi amacıyla, Vakıf personeli tarafından başvuruda bulu-
nanın ikametgâhına ve çevresine gidilmek ve hane ziyaret bilgi formu doldurulmak suretiyle
gerçekleştirilir.

(3) Aylık almaya hak kazanan kişilerin sosyal incelemeleri her yıl yenilenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme, Karar ve Ödeme

Değerlendirme
MADDE 7 – (1) 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının

Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpılmasından bulunacak tutardan daha
az geliri olanlar, 2022 sayılı Kanunun uygulanmasında muhtaç sayılır. 2022 sayılı Kanunun
1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda farklı
olarak tespit edilmiş olması halinde muhtaçlığa esas tutar, bütçe kanunundaki gösterge rakamı
esas alınarak hesaplanır.
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(2) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında, sistem üze-
rinden yapılan sorgulamalar ve sosyal incelemeden elde edilen verilere göre;

a) Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık
hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dahil olmak üzere sosyal güvenlik ku-
rumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte
çalışanlar,

b) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu-
nunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayı-
lanlar,

c) Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün
olanlar,

ç) Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde mahkeme kararıyla veya bir mevzuat gereği
bağlanmış devamlı bir geliri bulunanlar,

d) Herhangi bir şekilde muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde devamlı gelir sağlayan ya
da sağlaması mümkün olanlar,

e) Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli
bakımı yapılan veya yaptırılanlar,

f) Malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendile-
rine bakılanlar,

aylığa hak kazanamaz.
(3) Kişinin bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde sağlık güvencesine sahip olması

veya aynı hanede sosyal güvenceye sahip bireylerin bulunması durumları aylığa hak kazanıl-
masında tek başına engel teşkil etmeyip bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen muhtaçlık
ölçütü dikkate alınmak suretiyle işlem tesis edilir.

(4) 18 yaşından küçük özürlü yakınlarına aylık bağlanabilmesi için fiilen bakım ilişki-
sinin gerçekleşmesi ve bakıcı ile bakılan kişinin aynı hanede ikamet etmesi şartları aranır.

(5) Kişinin yaşlı veya özürlü aylığı alması, fiilen bakımını üstleneceği özürlü yakını
bulunması durumunda 18 yaş altı özürlü yakını aylığı bağlanmasına engel teşkil etmez.

(6) Kişinin 2 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilenlerin vasisi olması,
kişiye ayrıca aylık bağlanmasına engel teşkil etmez.

(7) Aylığa hak kazanma durumları uygun olanların muhtaçlığı, puanlama formülü ile
belirlenir.

(8) Değerlendirmeler sonucu hane içinde kişi başına düşen geliri muhtaçlık sınırının
altında olanlara aylık bağlanır.

Karar
MADDE 8 – (1) 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemler,

başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanır.
(2) Mütevelli Heyetinin kararları sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak Genel

Müdürlüğe gönderilir. Ayrıca yazışma yapılmaz. Ancak Genel Müdürlük, gerektiğinde aylık
bağlanmaya esas belgelerin Vakıf Başkanı onaylı suretlerini istemeye yetkilidir.

(3) Vakıf Mütevelli Heyeti verdiği kararların, 2022 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte
belirtilen hükümlerle, 2022 modülünden ve sosyal incelemeden elde ettiği bilgilere uygun ol-
masından sorumludur.

Ödeme
MADDE 9 – (1) Mütevelli Heyeti kararı ile muhtaçlığı tespit edilerek aylık bağlanan

kişilerin aylığa hak kazandıkları tarih, başvuru tarihini takip eden aybaşıdır.
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(2) Aylığa hak kazanma başlangıç tarihinden ilk aylık ödemesinin yapıldığı ödeme dö-
nemine kadar olan aylık hakları için, aylığın bağlandığı tarihi takip eden ilk ödeme döneminde
defaten ödeme yapılır.

(3) Aylıkların ödeme gün ve dönemleri Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Belirlenen
gün ve dönemlerde ödemeler; hak sahiplerinin kendilerine veya durumlarına göre vekillerine,
vasilerine, kayyumlarına veya velilerine peşin olarak yapılır.

(4) Aylık türlerine göre,
a) Yaşlılık aylığı: 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının

memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda,
b) Özürlü ve 18 yaş altı özürlü yakını aylığı: 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde

belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın %200’ü
tutarında,

c) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü aylığı:
2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı
ile çarpımı sonucu bulunan tutarın %300’ü tutarında,

ödeme yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Karar Sonrası İşlemler, Aylıkların Durdurulması ve Kesilmesi

Karar sonrası işlemler
MADDE 10 – (1) Aylık bağlama işlemi tamamlananlara ait bilgiler, 5510 sayılı Kanu-

nun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin üç numaralı alt bendine göre genel sağlık
sigortası kapsamına alınmaları amacıyla Genel Müdürlük tarafından sistem üzerinden Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirilir ve bu bildirim sonrasında ilgililer genel sağlık sigortalısı olarak
Sosyal Güvenlik Kurumunca tescil olunurlar. Aylıkları durdurulan veya aylıkları kesilenler de
aynı yöntemle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.

(2) Her yıl yapılacak olan sosyal inceleme ve merkezi veri tabanlarından elde edilen
bilgiler doğrultusunda durumu değiştiği tespit edilenlerin muhtaçlığı Mütevelli Heyetince tekrar
değerlendirilir. Değerlendirme sonucu durumları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı
tespit edilenlerin aylıkları kesilir.

(3) Mütevelli Heyeti kararlarına ilişkin itirazlar ilgili Vakfa yapılır.
Aylıkların durdurulması ve kesilmesi
MADDE 11 – (1) Yaşlılık aylığı ve özürlü aylıkları, aşağıda belirtilen hallerde geçici

olarak durdurulur.
a) Aylık almakta iken ikametgâhını başka Vakfın görev alanına girecek şekilde değiş-

tirenlerin aylıkları geçici olarak durdurulur. Kişilerin bir yıl içinde yeni ikametgâhlarındaki
ilgili Vakfa başvurmaları gerekmekte olup muhtaçlığının devam ettiğinin Mütevelli Heyeti ta-
rafından tespiti halinde aylıkları durdurulduğu tarihten itibaren yeniden başlatılarak hak ettiği
aylıklar takip eden ilk ödeme döneminde ödenir.

b) Süreli raporu bulunanlar için, raporun Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edile-
mediği durumlarda, rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin
aylıkları geçici olarak durdurulur. Rapor süresinin dolum tarihinden itibaren bir yıl içinde yeni
rapor getirilmesi halinde geçici olarak durdurulmuş olan aylıklar, durdurulduğu tarihten itibaren
yeniden başlatılarak takip eden ilk ödeme döneminde ödenir.

(2) Yaşlılık aylığı ve özürlü aylıkları, aşağıda belirtilen hallerde kesilir.
a) Ölüm.
b) Feragat.

Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                 25 Ocak 2013 – Sayı : 28539

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 50



c) 18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için özürlünün 18 yaşını doldurması.
ç) 18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılanın aynı hanede ikamet

etmediğinin, aynı hanede ikamet etse dahi fiili bakımın gerçekleşmediğinin ve aylığın özürlü
için kullanılmadığının tespit edilmesi.

d) Türk vatandaşlığından çıkarılma, Türk vatandaşlığı muhafaza edilmeksizin yabancı
memleket uyruğuna girilmesi.

e) Süreli raporu bulunanlar için rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporun bir yıl için-
de Vakfa teslim edilmemesi.

f) Aylık almakta iken ikametgâhını başka Vakfın görev alanına girecek şekilde değişti-
renler için bir yıl içinde yeni ikametgâhlarındaki Vakfa başvurulmaması.

g) Aylığın bir yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması.
ğ) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (ç), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen sebeplerle

ya da muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka almakta olması veya gelir elde etmekte ol-
ması sebepleriyle aylık bağlanması koşullarının kaybedilmesi.

h) Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde gelir elde edebilecek olması veya nafaka ala-
bilecek olması ya da başka sebeplerle muhtaçlık halinin ortadan kalktığının tespit edilmesi.

(3) İkinci fıkranın;
a) (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılanların aylıkları, aylığın kesilmesini gerektiren

durumun gerçekleştiği,
b) (ç) bendinde belirtilenlerin aylıkları, tespitin yapıldığı,
c) (e) ve (f) bentleri kapsamına girenlerin aylıkları, bir yıllık sürenin sona erdiği,
ç) (g) bendi kapsamına girenlerin aylıkları, aylığın ilk defa alınmadığı,
d) (ğ) bendi kapsamına girenlerin aylıkları, aylık bağlanması koşullarının kaybedildiği,
e) (h) bendi kapsamına girenlerin aylıkları, muhtaçlığın ortadan kalktığına ilişkin tes-

pitin yapıldığı,
tarihi takip eden ilk ödeme döneminin başından itibaren kesilir.
(4) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkranın (a), (c), (d), (e), (f), (g) ve 7 nci

maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan durumların tespiti Genel Müdürlük
tarafından sistem aracılığıyla; bu maddenin ikinci fıkrasının (b), (ç), (ğ) ve (h) bentlerinde sa-
yılan durumların tespiti Vakıflar tarafından sistem aracılığıyla yapılır.

(5) Aylığı kesilenlerin yeniden aylık talebinde bulunmaları halinde başvurular yeni baş-
vuru olarak değerlendirilir. Özürlü sağlık kurulu raporu geçerlilik süresi “sürekli” olanların ke-
silme tarihinden itibaren beş yıl içerisinde aylık talebinde bulunmaları halinde rapor istenil-
mez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Özürlülüğün Belirlenmesi ve Özür Oranlarındaki Değişiklikler

Özürlülüğün belirlenmesi
MADDE 12 – (1) 2022 sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu

Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(2) 2022 sayılı Kanunun uygulanmasında;
a) Özür durumuna göre toplam özür oranı % 40 ile % 69 arasında olanlar “özürlü”,
b) Özür durumuna göre toplam özür oranı % 70 ve üzeri oranda olanlar ise “başkasının

yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü”
olarak kabul edilir.
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Özür oranlarındaki değişiklikler
MADDE 13 – (1) Yaşlılık aylığı bağlananlardan %70 ve üzeri oranda özürlü olduklarını

özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanların aylıkları başkasının yardımı olmaksızın hayatını
devam ettiremeyecek derecede özürlü aylığına dönüştürülür. Ancak %40 ile %69 arası oranda
özürlü sağlık kurulu raporuna sahip 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara sadece yaşlılık aylığı
bağlanır.

(2) 65 yaşın doldurulmasından önce özürlü aylığı bağlanmış olanların aylıkları aynı şe-
kilde ödenmeye devam olunur.

(3) Toplam özür oranı, özürlü aylığı tutarında artış yapılmasını gerektirecek şekilde ar-
tanların aylıkları, özürlü sağlık kurulu raporunun Vakıf kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden dö-
nem başından itibaren artırılır.

(4) Toplam özür oranı, 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına
düşenlerin aylıkları özürlü sağlık kurulu raporunun düzenlenme tarihini takip eden dönem ba-
şından itibaren kesilir. Raporun, Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği durum-
larda, rapor tarihinden itibaren üç ay içinde yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aldıkları
yersiz ödemeler için ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile bir-
likte Bakanlık tarafından borç tahakkuk ettirilir ve takibi sağlanır.

(5) Toplam özür oranı, aylık türünü değiştirecek şekilde azalanların aylıkları, özürlü
sağlık kurulu raporunun düzenlenme tarihini takip eden dönem başından itibaren azaltılır. Ra-
porun, Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği durumlarda, rapor tarihinden itiba-
ren üç ay içinde yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aldıkları yersiz ödemeler daha sonra
ödenecek aylıklardan 1/4 oranında mahsuben tahsil edilir. Borçların mahsup yoluyla tahsil im-
kânının kalmaması halinde Bakanlık tarafından takibi sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM
Bildirim Yükümlülüğü, Fazla veya Yersiz Ödenmiş Aylıkların Geri Alınması

ve İdari Yaptırımlar

Bildirim yükümlülüğü
MADDE 14 – (1) Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, anne, baba, vasi,

kayyum, veli veya vekilleri, aylıkların kesilmesini gerektiren durumları üç ay içinde Vakfa bil-
dirmekle yükümlüdürler.

(2) Bu yükümlülüğe uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan ay-
lıklar için ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte Ba-
kanlık tarafından borç tahakkuk ettirilerek, takip ve tahsili sağlanır. Süresi içinde bildirim yü-
kümlülüğüne uyulmuş olmakla veya aylık hakkından feragat talebinde bulunulmakla birlikte,
süresinde aylık kesme işlemi yapılmayarak aylıkların ödenmeye devam olunması durumunda
geri tahsil olunacak aylık tutarları için kanuni faiz veya Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)
aylık değişim oranlarına göre ayrıca bir fark alınmaz.

Fazla veya yersiz ödenmiş aylıkların geri alınması
MADDE 15 – (1) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre aylığının kesilmesi gereken

ödeme dönemi başından itibaren her ne suretle olursa olsun, istihkaklarından fazla veya yersiz
ödenen aylıklar ile 14 üncü maddeye göre tahakkuk ettirilmiş faiz, borcun tahsilinden önce
aynı kişiye tekrar aylık bağlanmış olması durumunda aylıklarından mahsup edilir. 13 üncü
maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen hallerde, anılan hükümlere göre işlem ya-
pılır.

(2) Borçların mahsup yoluyla tahsil imkânının kalmaması halinde Bakanlık tarafından
takip ve tahsili sağlanır.
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İdari yaptırımlar
MADDE 16 – (1) Aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı

tespit edildiği takdirde ödenmiş olan aylıklar için ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen
süre için Türkiye İstatistik Kurumunca her ay için belirlenen Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarıyla birlikte Bakanlık tarafından borç
tahakkuk ettirilerek takip ve tahsili sağlanır.

(2) Hak sahibinden tahsili imkanının kalmadığı durumlarda, Bakanlık tarafından ta-
hakkuk edilen borç, aylığın ödenmesinde kasıt, kusur veya ihmali olduğu tespit edilenlerden
müteselsilen tahsil edilir.

(3) Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hü-
kümlere göre ceza kovuşturması yapılması için Bakanlık tarafından Cumhuriyet Savcılığına
suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda,
haklarında ayrıca idari soruşturma açılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Muhtaçlık ve bakım ilişkisinin kontrolü
MADDE 17 – (1) Bakanlık, ilgililerin gelir, yaşam düzeyi ve varlıkları, bakım ilişkisi-

nin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hakkında, belirleyeceği yöntemlerle inceleme yapmaya
veya kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile yaptırmaya, resmi ve özel idari müessese ve or-
taklarından ve şahıslardan bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(2) İnceleme neticesinde muhtaç olmadıkları anlaşılanlara aylık bağlanmaz ve varsa
bağlanmış aylık ödemesi durdurulur. Bunların muhtaçlık durumu yeniden incelenmek üzere
Genel Müdürlük tarafından ilgili Vakfa bildirilir. Mütevelli Heyetlerince yeniden yapılan in-
celeme sonucunda yine muhtaç olduğu tespit edilen ve Genel Müdürlük tarafından da bu tespit
işlemi uygun görülenlerin aylıkları bağlanır.

(3) Aylık bağlama işleminden sonra yapılacak incelemeler sonucunda, aylık bağlama
kararını etkileyecek durumların tespit edilmesi halinde, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi
için durum aylık bağlanana ve ilgili Vakfa tebliğ edilir. Eksikliklerin giderilmemesi halinde,
15 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tebligat tarihinden itibaren üç aylık sürenin
sona erdiği tarihin içinde bulunduğu ödeme döneminin sonunda aylık kesme veya düzeltme
işlemi yapılır ve fazla ödenen tutarlar geri alınır.

(4) Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından her yıl, 2022 sayılı Kanun kap-
samında yapılan ödemelere ilişkin olarak, ödeme türü, hak sahiplerinin ağırlıklı olduğu ikamet
bölgeleri, sistemin sağladığı güvenlik dereceleri ve benzeri ölçütler üzerinden yapacağı risk
değerlendirme sonuçlarına göre ve örneklem metoduyla belirlediği hak sahiplerinin durumunu
inceler ve sonuçlarını, uygulamaya yönelik önerileri ile birlikte Bakanlığa raporlar. Genel Mü-
dürlük bu raporda yer verilen ve uygulamada tespit ettiği diğer yaygın uygulama hatalarını her
yıl Vakfa yazılı olarak bildirir.

Aylıkların haczedilemeyeceği
MADDE 18 – (1) Nafakaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, 2022 sayılı Kanun

uyarınca bağlanan aylıklar kişinin rızası olsa bile haczedilemez, başkasına devir ve temlik edi-
lemez.

Düzenleyici işlemler
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte muhtaçlık kararının

alınması ve aylıkların bağlanmasına ilişkin tüm iş ve işlemler Vakıflar tarafından yerine geti-
rilir.

(2) Bakanlık çıkardığı alt düzeyde düzenlemelerin bir örneğini on gün içinde Maliye
Bakanlığına gönderir.
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Vergi muafiyeti
MADDE 20 – (1) Aylıkların bağlanmasında ve ödenmesinde kullanılan bütün belgeler,

her türlü vergi ve resim ödemelerinden muaftır.
Aylık farkı ödemeleri
MADDE 21 – (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılacak

olan tüm iş ve işlemler ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yerine getirilir.
(2) Aylık farkı almaya hak kazanacak şekilde özürlü olduğunu belgeleyen ve sosyal gü-

venlik kurumlarından yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan, aldıkları aylık
ya da gelir toplamı tutarları özürlülük derecelerine göre bu Yönetmelik kapsamında ödenebi-
lecek olan aylık tutarından düşük olanlara, bu Yönetmelikle belirlenen diğer şartlar aranmak-
sızın aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenir. Birden fazla sosyal güvenlik
kurumundan ya da birden fazla dosya üzerinden aylık veya gelir alanlar için aradaki fark yal-
nızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından ya da tercih edecekleri tek bir
dosya üzerinden ödenir. Bu kapsamda aylık farkı başlangıç tarihi Sosyal Güvenlik Kurumuna
başvurularının kayda geçtiği tarihi izleyen aybaşıdır.

(3) İlgili sosyal güvenlik kurumu tarafından fark olarak ödenen tutarlar Hazineden tahsil
edilir. Ödemenin yapılabilmesi için ilgililerce, yetkili hastanelerden alınacak özürlü sağlık ku-
rulu raporu ile birlikte, yetim olarak aylık veya gelir alınan sosyal güvenlik kurumuna bizzat
veya kanuni temsilcilerince başvuruda bulunulması gerekir.

(4) Sosyal güvenlik kurumlarından 2 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsa-
mında ödenmekte olan yetim aylığı veya gelirinin kesilmesi durumunda alınan aylık farkları
da kesilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 22 – (1) 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 65

Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Muhtaçlık hesaplaması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 7 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen Puanlama For-

mülü uygulamaya geçinceye kadar muhtaçlık; gelir, servet ve harcamalar esas alınarak aşağı-
daki şekilde belirlenir.

a) Hanenin gelir durumu;
1) Tespit/beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık

tutarının aylık ortalaması,
2) Hanenin; mülkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği konutu ile mül-

kiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu için konutun (takdir edilen/beyan
edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri,

3) Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen/beyan edilen)
rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,

4) İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira
geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,

5) Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin
toplamı,

6) Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın
rayiç bedelinin 120’de biri,

7) Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan
edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
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8) Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,
9) Hanenin ticari/zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko be-

delinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların (takdir/beyan
edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,

10) Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ilçe gıda tarım ve hayvancılık mü-
dürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,

11) Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı
tutar,

12) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi ge-
reğince yapılan evde bakım ödemeleri ve 2022 sayılı Kanun gereğince bağlanan aylıklar hariç
olmak üzere sürekli ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi
vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî sosyal yardımların aylık ortala-
ması,

13) Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan
destek tutarı,

14) Tarımsal destek geliri tutarı,
15) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek

şekilde çalışanların gelirleri,
16) Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,
dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.
b) Birinci fıkranın (a) bendinin alt bentlerinde yer alan taşınır ve taşınmazların tespit

edilen rayiç bedellerine ilişkin değerlendirmeyi Mütevelli Heyeti yapar.
c) Hanenin harcama durumu; gıda, giyim, kira, ısınma, eğitim, sağlık, ulaşım, eğlence

ve benzerlerine yapılan yıllık ödemelerin aylık ortalaması dâhil edilerek yapılan hesaplama ile
belirlenir.

ç) Harcamalar, hanenin gelir seviyesinin bir göstergesi olarak dikkate alınacak olup bi-
rinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak gelir tutarından hiçbir şekilde çıkarılamaz.

d) Hanenin tespit/beyan edilen harcamalarının birinci fıkranın (a) bendine göre tespit
edilen gelir tutarından fazla olması durumunda harcama ve gelir arasındaki fark gelire eklenir.

e) Birinci fıkranın (a) bendine göre tespit edilen gelir tutarının beyan/tespit edilen har-
cama düzeyinin üzerinde olması durumunda harcamalar gelire eklenmez.

İşlemleri devam eden dosyalar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İl veya ilçe idare kurulları tarafından ya da Sosyal Yardım-

laşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaçlık kararı alınmış olmakla birlikte aylık bağ-
lama işlemleri henüz tamamlanmamış olanlar hakkında alınmış muhtaçlık kararlarının geçerli
olarak kabul edilmesinde ve aylıklarının bağlanmasında geçici 1 inci maddeye göre tekrar muh-
taçlık tespiti yapılması gerekmez ve bu durumda olanların aylık bağlama işlemleri, 22 nci mad-
de ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlık ve Vakıflar tarafın-
dan sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından

müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK

ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, ba-

kım, uzaklaştırma çalışmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten
doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu kapsamına giren, asbest veya asbestli malzeme ile yapılan çalışmalarda, asbest to-
zuna maruziyetin olabileceği tüm işlerde ve işyerlerinde uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesi

ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak,

b) 19/9/1983 tarihli ve 83/477/EEC sayılı, 25/6/1991 tarihli ve 91/382/EEC sayılı Av-
rupa Konseyi Direktifleri ile 27/3/2003 tarihli ve 2003/18/EC sayılı ve 30/11/2009 tarihli ve
2009/148/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktiflerine paralel olarak

hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Asbest:
1) Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4,
2) Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5,
3) Grünerit Asbest (Amosit), CAS No 12172-73-5,
4) Krizotil, CAS No 12001-29-5, CAS No 132207-32-0,
5) Krosidolit, CAS No 12001-28-4,
6) Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6
lifli silikatları,
b) Asbest söküm çalışanı: Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim

programını tamamlamış ve kurs bitirme belgesi almış çalışanı,
c) Asbest söküm uzmanı: Yönetmelik kapsamında belirtilen işlemlerin uygulanması

aşamasında işveren tarafından sorumluluk verilen, Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından
oluşturulan eğitim programını bitirip, sınavda başarılı olarak kurs bitirme belgesi alan kişiyi,

ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
d) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
e) İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünü,
f) Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA): Günlük 8 saatlik zaman dilimine

göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değeri
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Kullanım yasağı
MADDE 5 – (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki hükümler saklı

kalmak kaydı ile asbest konusunda aşağıdaki hükümlere uyulur.
a) Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı,
b) Asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması,
c) Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi
yasaktır.
Risk değerlendirmesi
MADDE 6 – (1) İşveren, asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda, asbestin

türü ve fiziksel özellikleri ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk değerlen-
dirmesi yapmakla yükümlüdür.

(2) Risk değerlendirmesi yapılırken çalışanlar veya temsilcilerinin görüşleri alınır.
(3) Risk değerlendirmesinde çalışılan ortam havasındaki asbest miktarının belirlenmiş

sınır değerin altında olduğunun ortaya çıkması halinde;
a) Sadece, kolay kırılmayan malzeme ile çalışılan, geçici ve kısa süreli tamir ve bakım

işlerinde,
b) Asbest liflerinin sıkı şekilde bağlı olduğu malzemenin bozulmadan ve parçalanmadan

uzaklaştırılması işlerinde,
c) İyi durumdaki asbestli malzemenin paketlenmesi işlerinde,
ç) Ortam havasının izlenmesi ve kontrolü işleri ile malzemelerde asbest bulunup bu-

lunmadığının tespiti için örnek alınması işlerinde,
bu Yönetmeliğin 9 uncu, 16 ncı ve 17 nci madde hükümleri uygulanmayabilir.
(4) Gerek görüldüğünde ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan

farklı asbestli malzeme ile karşılaşılması durumunda risk değerlendirmesi yeniden yapılır.
Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri
MADDE 7 – (1) İşveren, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine başla-

madan önce, asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, gemi ve ben-
zeri yapı ve sistemlerde inceleme yaparak gereken tedbirleri alır. Yıkım izni için 18/3/2004 ta-
rihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkla-
rının Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. İşverenin çalışma yaptığı herhangi
bir yapı veya ortamda asbest veya asbestli malzeme bulunduğu şüphesi varsa bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

(2) İşveren; asbest içerebilecek malzemelerin, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaş-
tırma işlerini 8 inci maddede belirtilen uzman nezaretinde ve yine aynı maddede belirtilen ça-
lışanlarca yapılmasını sağlar.

(3) Teknik önlemler alınmasına rağmen, havadaki asbest konsantrasyonunun 11 inci
maddede belirtilen sınır değeri aşabileceği söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma gibi
belirli işlerde; çalışanların korunması için işveren, özellikle aşağıda belirtilen önlemleri alır.

a) Uygun solunum sistemi koruyucusu ve diğer kişisel koruyucu donanım ile bunları
kullanacak çalışanların ve çalışma sürelerinin belirlenmesi ve kişisel koruyucuların kullanıl-
masını sağlar.

b) Sınır değerin aşılması ihtimali olan yerlere uyarı levhalarının konulmasını sağlar.
c) Asbest veya asbestli malzemeden çıkan tozun, tesis veya çalışma alanı dışına yayıl-

masını önler.
(4) Bu maddede belirtilen işlere başlamadan önce, alınacak önlemler hususunda çalı-

şanlar veya temsilcilerini bilgilendirir ve onların görüşlerini alır.
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Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işini yapmaya yetkili kişiler
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işler, asbest söküm uzmanı nezaretinde

asbest söküm çalışanı tarafından yapılır.
(2) Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine ilişkin bir mesleki eğitim

belgesine sahip olanlardan 19 uncu maddede bahsi geçen kurs bitirme belgesi istenmez.
(3) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almış olanlardan bu iş için ayrıca mesleki eği-

tim belgesi istenmez.
Bildirim ve iş planı
MADDE 9 – (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce

iş planı hazırlamak ve işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iş
planı ile birlikte bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

a) Bildirimde aşağıdaki hususlar yer alır;
1) İşyerinin ticari unvanı ve adresi,
2) Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı,
3) Yapılacak işler ve işlemler,
4) Çalışan sayısı,
5) İşe başlama tarihi ve işin tahmini süresi,
6) Asbest söküm uzmanı belgesi,
7) Asbest söküm çalışanı belgesi.
(2) İş planında, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için yapılan risk değerlen-

dirmesi çerçevesinde işyerinde alınacak önlemler belirtilir. Bu planda özellikle;
a) İşin çeşidi ve tahmini süresi,
b) İşin yürütüleceği yer,
c) Asbest ve/veya asbest içeren malzemelerin uzaklaştırılmasında kullanılacak metot,
ç) Asbest sökümü ve uzaklaştırılması işleminde kullanılacak ekipmanın özellikleri,
d) İşi yapanların korunmaları ve arındırılmaları,
e) İşlem sırasında ortamda veya yakınında bulunan diğer kişilerin korunması,
f) Asbest ve/veya asbestli malzemelerin yerinde kalmasının daha büyük bir risk oluş-

turmadığı haller dışında, yıkıma başlanmadan önce bina ve tesislerden bu malzemelerin uzak-
laştırılması işlemlerine ilişkin hususlar yer alır.

(3) İşveren ve/veya temsilcileri, asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma iş-
lemleri tamamlandığında, işyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve
ölçüm sonuçlarını da içeren bir belge düzenlenmesini sağlar.

(4) Akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca düzenlenen
bu belge ve ölçüm sonuçlarını içeren rapor işveren ve/veya temsilcileri tarafından Çalışma ve
İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir.

(5) Çalışanlar ve/veya temsilcileri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılan bil-
dirimle ilgili tüm belgeleri talep etme ve görme hakkına sahiptir.

Asbest ölçümleri
MADDE 10 – (1) Asbest ölçme ve numune alma işlemleri akredite olmuş ve Genel

Müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.
a) İşe başlamadan önce yapılan risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınarak, 11 inci

maddede belirtilen sınır değere uygunluğu sağlamak için çalışma ortamından düzenli olarak
alınan asbest numunelerinde lif sayımı yapılır.

b) Ölçüm için kullanılan numune alma metodu, çalışanların asbest ve/veya asbestli mal-
zemeden kaynaklanan tozun kişisel maruziyetini gösterecek şekilde uygulanır ve numune alan
kişinin korunması için de gerekli önlemler alınır.
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c) Numune alma yerleri belirlenirken çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin de gö-
rüşleri alınır.

ç) Numuneler bu konuda görevli akredite ve yetkilendirilmiş laboratuvar çalışanları ta-
rafından alınır. Alınan numunelerin analizi, (e) bendinde belirtildiği şekilde, lif saymak için
uygun araç gereçle donatılmış akredite ve yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılır.

d) Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile sekiz saatlik çalışma
süresinde (bir vardiya) çalışanın maruziyetini belirleyecek şekilde düzenlenir.

e) Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu kullanılarak Dünya Sağlık Örgütünün 1997 yı-
lında tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılır.

(2) Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mik-
rondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır.

Sınır değer
MADDE 11 – (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların ma-

ruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin
(ZAOD-TWA) 0,1 lif/cm3’ü geçmemesini sağlar.

Sınır değerlerin aşılmasının önlenmesi
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalarda, çalışanların bu mal-

zemelerden çıkan toza maruziyetinin en aza indirilmesi ve her durumda asbestin ortam hava-
sındaki miktarının 11 inci maddede belirtilen sınır değeri aşmaması için özellikle aşağıda be-
lirtilen önlemler alınır:

a) Bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalar mümkün olan en az sayıda çalışan ile
yapılır.

b) Çalışma sistemi, asbest tozu çıkarmayacak şekilde tecrit edilecek, bu mümkün de-
ğilse çıkan tozun ortama yayılması önlenecek şekilde tasarlanır.

c) Asbeste maruziyet riski olan çalışmaların yapıldığı yerlerin ve kullanılan ekipman
temizlik ve bakım işlerinin düzenli ve etkili şekilde yapılması sağlanır.

ç) Asbest veya toz çıkaran asbestli malzemeler, sızdırmaz uygun paketler içerisinde ta-
şınır ve diğer malzemelerden ayrı olarak depolanır.

d) Asbest içeren atıklar derhal toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mev-
zuatındaki işaretlemeler kullanılarak içinde asbest olduğunu gösterecek şekilde etiketlenip sız-
dırmaz paketler içinde en kısa zamanda işyerinden uzaklaştırılır ve ilgili mevzuata uygun şe-
kilde yok edilir.

Sınır değerin aşılması
MADDE 13 – (1) 11 inci maddede verilen sınır değerin aşılması halinde;
a) Sınır değerin aşılmasının nedenleri tespit edilerek asbest konsantrasyonunun bu de-

ğerin altına inmesi için derhal gerekli önlemler alınır. Çalışanların korunması için uygun ön-
lemler alınıncaya kadar etkilenmiş alanda çalışma yapılamaz.

b) Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını belirlemek için ortam havasında tekrar as-
best konsantrasyonu ölçümü yapılır.

c) Maruziyetin diğer önlemlerle azaltılmasının mümkün olmadığı ve ancak solunum
sistemi koruyucusu kullanılarak sınır değere uyumun mümkün olduğu hallerde, çalışanların
koruyucu ile çalışmaları süreklilik arz edemez, her bir çalışanın çalışacağı azami süre önceden
belirlenir ve bu süre kesinlikle aşılamaz. Koruyucu kullanılarak yapılan çalışma süresince,
fiziki şartlar, iklim şartları ve çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak uy-
gun dinlenme araları verilir.
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Genel önlemler
MADDE 14 – (1) Asbest veya asbestli malzeme tozuna maruziyet riski bulunan çalış-

malarda aşağıdaki önlemler alınır.
a) Asbest olduğu belirlenen çalışma alanlarında;
1) Gerekli işaretlemeler yapılır ve uyarı levhaları konulur.
2) Görevli olanlar dışındaki çalışanların girmesi önlenir.
3) Sigara içilmesi yasak olan alanlar belirlenir.
4) Yeme içme için ayrılan yerler, asbest tozu ile kirlenme riski bulunan yerlerin dışında

seçilir.
b) Asbestle çalışılan işyerlerinde;
1) Çalışanlara koruyucu giysi, solunum cihazları gibi yapılan işe uygun kişisel koruyucu

donanım verilir.
2) Kişisel koruyucu donanımlar işyeri dışına çıkarılmaz. Koruyucu giysiler işyerinde

veya temizlik işlerinin yapıldığı yerlerde temizlenir ve işyerinden yalnızca kapalı kaplar içeri-
sinde çıkarılır.

3) Koruyucu giysiler ile çalışanların kendilerine ait giysileri ayrı ayrı yerlerde muhafaza
edilir.

4) Çalışanlara uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde ise duş imkanı sağlanır.
5) Kullanılan kişisel koruyucu donanımlar, özel olarak belirlenmiş yerlerde saklanır,

her kullanımdan sonra kontrol edilip temizlenir, tamir ve bakımı yapılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler için çalışanlara herhangi bir mali yük getirile-

mez.
Çalışanların ve/veya temsilcilerinin bilgilendirilmesi
MADDE 15 – (1) İşveren gözetiminde asbest söküm uzmanınca; asbest söküm çalışa-

nına, işyerinde diğer çalışanlara ve çalışan temsilcilerine aşağıdaki konularda yeterli bilgi ve-
rilir.

a) Asbest ve/veya asbestli malzemeden yayılan tozun neden olabileceği sağlık riskleri,
b) Yönetmelikte belirtilen sınır değerler ve ortam havasında sürekli yapılması gereken

ölçümler,
c) Sigara içilmemesi de dahil uyulması gereken hijyen kuralları,
ç) Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve alınacak önlemler,
d) Asbest maruziyetini en aza indirmek için tasarlanmış özel önlemler.
(2) Birinci fıkrada yer alan önlemlere ek olarak;
a) Çalışan ve temsilcilerine, ortam havasındaki asbest konsantrasyonu ölçüm sonuçları

hakkında bilgi verilir ve bu sonuçlarla ilgili gerekli açıklamalar yapılır.
b) 11 inci maddede belirtilen sınır değerin aşıldığı hallerde, çalışanlar ve temsilcileri

bu durumdan derhal haberdar edilir, nedenleri bildirilir ve alınacak önlemler hakkında görüş
alışverişinde bulunulur. Acil bir durumda alınan önlemler çalışan ve temsilcilerine bildirilir.

Sağlık gözetimi
MADDE 16 – (1) Çalışanlar aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gö-

zetimine tabi tutulur.
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki işleri ilk defa yapacak kişinin, önce işyeri hekimi ta-

rafından genel sağlık durumu değerlendirilir ve Ek-I’de belirtildiği şekilde, özellikle solunum
sistemi muayeneleri başta olmak üzere genel sistemik fizik muayene ile diğer tetkik ve kont-
rolleri yapılır. İşyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışan-
ların sağlık durumlarını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer radyografilerini
uygun sürelerle tekrarlar, bu süre 2 yılı aşamaz.
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b) Sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre,
çalışanın asbeste maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil her türlü koruyucu ve önleyici
tedbirleri belirleyerek işverene önerilerde bulunur.

c) Çalışanlara maruziyetin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık değer-
lendirmeleri ile ilgili bilgi verilir. Hekim, maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin
devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir.

ç) Çalışan ve/veya işveren sağlık muayene ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme
hakkına sahiptir.

Kayıtların tutulması
MADDE 17 – (1) Asbestle çalışılan işyerlerinde işverenler aşağıda belirtilen kayıtları

tutmak ve bunları saklamakla yükümlüdürler:
a) Asbest söküm işini yapan veya yaptıran işveren, asbest sökümünde görev alanların

yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet düzeyini belirten kayıtları tutar ve saklar. İşyeri
hekimi, diğer sağlık personeli veya sağlıktan sorumlu kurum ve kuruluşlar talep etmeleri ha-
linde bu kayıtları inceleyebilir. Çalışanlar kendilerine ait kayıtların bir örneğini alabilirler. Ça-
lışan ve/veya temsilcileri kayıtlar hakkında isimsiz olarak genel bilgileri alabilirler.

b) Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az 40 yıl süreyle sak-
lanır.

c) İşyerinin çalışanlarıyla devri halinde kayıtlar devredilen işletmeye teslim edilir.
ç) İşyerinin kapanması halinde kayıtlar Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim

edilir.
Asbestoz ve mezotelyoma kayıtları
MADDE 18 – (1) Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilen veya Sosyal Güvenlik Ku-

rumuna bildirilen asbestoz ve mezotelyoma vakaları ile ilgili kayıtlar bu Kurum tarafından tu-
tulur.

Eğitim programları
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek eğitimlerin programı, usul ve

esasları ile asbest söküm uzmanının nitelikleri, Tozla Mücadele Yönetmeliğinde düzenlenen
Tozla Mücadele Komisyonunun önerileri de göz önünde bulundurularak Bakanlıkça kurulan
komisyon tarafından belirlenir ve tebliğ olarak yayımlanır.

(2) Asbest söküm uzmanlarının eğitimi İSGÜM tarafından yürütülür.
(3) Tebliğde belirlenen programa uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve iş-

veren sendikaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve Bakanlıkça işyeri hekimliği
ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilen kurumlar tarafından düzenlenecek asbest
söküm çalışanlarının eğitimleri, asbest söküm uzmanları tarafından verilir.

(4) Eğitimleri veren kurum ve kuruluşlar tarafından eğitimin sonunda sınav yapılarak
başarılı olan katılımcılara kurs bitirme belgesi düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Uygulama esasları
MADDE 20 – (1) Bakanlık bu Yönetmelikle ilgili uygulama esaslarını düzenlemek

amacıyla tebliğ çıkarabilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan As-

bestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıl-
mıştır.
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Belge düzenleme
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve

ölçüm sonuçlarını da içeren belge, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası yürürlüğe girene kadar
geçen sürede uygun araç gereçle donatılmış laboratuvarlarca düzenlenerek Çalışma ve İş Ku-
rumu İl Müdürlüğüne teslim edilir.

Asbestin laboratuvarlarca ölçümü
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 10 uncu maddenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar 21 inci

madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 10 uncu maddesi yayımı tarihinden 1 yıl sonra,
b) 19 uncu maddesi yayımı tarihinden 6 ay sonra,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yü-

rütür.

EK – I
(1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen sağlık gözetimleri ile ilgili hususlar

şunlardır:
a) Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklara sebep

olabilir.
1) Asbestoz
2) Mezotelyoma
3) Akciğer kanseri (bronşiyal karsinom)
4) Mide-bağırsak kanseri
b) İşyeri hekimi ve/veya diğer sağlık personeli, asbeste maruz kalan çalışanların her

birinin maruz kalma durumunu ve çalışma şartlarını izlemekle yükümlüdür.
c) Çalışanların sağlık muayeneleri, iş sağlığı prensip ve uygulamalarına uygun şekilde

yapılır ve en az aşağıdaki hususları içerir.
1) Çalışanın mesleki ve tıbbi özgeçmişi ile ilgili kayıtlarının tutulması,
2) Her çalışanın genel sistemik fizik muayenesi ve özellikle solunum sistemi muaye-

nesini,
3) Yukarıda belirtilen muayeneler yapılırken gerekli gizlilik esasına dikkat edilmesi,
4) 35x35 standart akciğer radyografisinin veya dijital akciğer radyografisinin çekilmesi,
5) Solunum fonksiyon testinin yapılması (Solunan havanın hacmi ve hızı).
ç) Uygun olarak yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalışanın sağlığında şüpheli durum

saptandığında, hekim mevzuata uygun olarak çalışanın ileri tetkiklerinin yapılmasını ve ilgili
uzman tarafından değerlendirilmesini isteyebilir. Ayrıca çalışana sağlık durumu ile ilgili bilgi
verilir. Benzer biçimde maruz kalan diğer çalışanların sağlık durumu da gözden geçirilir.

d) Yapılan sağlık gözetimi ile ilgili olarak her çalışanın kişisel sağlık kaydı tutulur ve
güncellenir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde
saklanır.

e) İşyeri hekimi, iş sağlığındaki gelişmeleri göz önüne alarak balgam sitoloji testi, bil-
gisayarlı tomografi, tomodansitometri gibi daha ileri tetkikler isteyebilir.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİ KARANTİNASI İNSPEKTÖR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Ka-

rantinası İnspektör Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının

bitki karantinası hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerinde, inspektör olarak görevlendirilecek

teknik personelin; seçimi, teklifi, eğitimi, sınavı, adaylık süreci ile görev, yetki ve sorumluluk-

larına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Eğitici inspektör: Eğitim alacak inspektör adaylarının eğitimi ile inspektörlerin hiz-

met içi eğitimlerini vermek üzere Genel Müdürlükçe tespit edilerek eğitim vermek üzere gö-

revlendirilen en az beş yıllık deneyime sahip inspektörleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Zirai karantina müdürlüğü, İl müdürlüğü bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube mü-

dürlüğü veya ilçe müdürlüklerinde ziraat mühendisi, orman mühendisi veya orman endüstri

mühendisi olarak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı il müdürlüğü, orman bölge müdürlüğü veya

orman işletme müdürlüğünde orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi olarak görev

yapıyor olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Emekliliğe ayrılan inspektörlerin inspektör kartları Genel Müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kali-

tesini artırmak için görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esas-
larını,

b) Çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralamasını,
c) Aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ilişkin puanlama sistemini ve sayı-

larını,
ç) Aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik şartları,
d) Eğitim aile sağlığı merkezinde veya biriminde görev yapan asistan/araştırma görev-

lisi, eğitici ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını,
e) Eğitim aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik

şartları,
f) Meslek ilkelerini, iş tanımlarını, performans ve hizmet kalite standartlarını,
g) Hasta sevk evrakı, reçete, rapor ve diğer kullanılacak belgelerin şeklini ve içeriğini,
ğ) Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini,
h) Kayıtların tutulmasını,
ı) Çalışma ve denetime ilişkin sair usul ve esasları,
belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Ka-

nununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis,

tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her
kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde ge-
zici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Kurumun
öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,

b) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşan
yapıyı,

c) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştı-
rılan veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya eğitim kurumunca görevlendirilen hemşire, ebe,
sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,

ç) Aile sağlığı merkezi: Bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca
aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu,

d) Asistan: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üni-
versite ya da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu eğitim ve araştırma hastanelerinde aile he-
kimliği uzmanlık eğitimi alan ve eğitim sorumlusunun gözetim ve koordinasyonunda, eğitim
aile sağlığı merkezlerinde veya biriminde aile hekimliği hizmeti veren asistan/araştırma gö-
revlisini,
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e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
f) Birinci basamak sağlık hizmetleri: Sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile

ilk kademedeki teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hiz-
mete kolayca ulaşabildikleri, etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumunu,

g) Eğitici: Eğitim aile sağlığı merkezinde veya biriminde, tıpta uzmanlık mevzuatında
belirlenen sorumluluğu çerçevesinde, asistanlarca sunulan aile hekimliği hizmetlerini ve bu
personelin eğitimlerini koordine eden, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, eğitim görevlisi ve
başasistan gibi tıpta uzmanlık mevzuatına göre yetkili eğitim sorumlularını,

ğ) Eğitim aile hekimliği birimi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, bir asistan
ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı,

h) Eğitim aile sağlığı merkezi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, bir veya birden
fazla asistan ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu,

ı) Eğitim Kurumu: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi
veren üniversite ya da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu eğitim ve araştırma hastanelerini,

i) Entegre sağlık hizmeti: Kurumca belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık
hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana
çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve/veya yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı,
adlî tabiplik ve ağız/diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık
hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmetini,

j) Geçici aile hekimi: Aile hekiminin yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev
başında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile hekimliği pozisyonuna yerleştirme
yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile hekimini,

k) Geçici aile sağlığı elemanı: Aile sağlığı elemanının yıllık izin, hastalık izni ve diğer
nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile sağlığı elemanı po-
zisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile sağlığı elemanını,

l) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit
edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine, Türkiye Halk Sağlığı Kuru-
munca belirlenen usul ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini,

m) Hizmet bölgesi, hizmet grubu ve hizmet puanı: 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Res-
mî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde
açıklanan bölge, grup ve puanlarını,

n) Kanun: 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununu,
o) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,
ö) Müdürlük: Halk sağlığı müdürlüğünü,
p) Toplum sağlığı merkezi: Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve ko-

rumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için
planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve
rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmet-
lerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan
sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık ku-
ruluşunu,

r) Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe
tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk
yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Kurumca belirlenen usul ve esaslara
göre giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları

Aile hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 4 – (1) Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi

denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak, Bakanlıkça ve Kurumca yürütülen özel sağlık
programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.

(2) Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp kişiye yönelik koru-
yucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunar.

(3) Aile hekiminin Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev, yetki ve so-
rumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Çalıştığı bölgenin sağlık hizmetinin planlamasında bölgesindeki toplum sağlığı mer-
kezi ile işbirliği yapmak.

b) Hekimlik uygulaması sırasında karşılaştığı toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren du-
rumları bölgesinde bulunduğu toplum sağlığı merkezine bildirmek.

c) Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziya-
retinde bulunmak  veya kişiler ile iletişime geçmek.

ç) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabi-
litasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek.

d) Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapmak, sağlığı geliştirici ve koruyucu
hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek.

e) Periyodik sağlık muayenesi yapmak.
f) Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kan-

ser, kronik hastalıklar, gebe, lohusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan (ergen), erişkin,
yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak.

g) Evde takibi zorunlu olan engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine ka-
yıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik
koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık
hizmetlerini vermek.

ğ) Aile sağlığı merkezi şartlarında teşhis veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk et-
mek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, teşhis, tedavi ve yatış bil-
gilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde
sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak.

h) Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri vermek.
ı) Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutmak ve gerekli bildirimleri yap-

mak.
i) Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını gün-

cellemek.
j) Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak.
k) Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaç-

lı yatırarak tetkik ve tedavisini yapmak.
l) İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmî tabiplerce kişiye yönelik

düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenlemek.
m) Kurumca belirlenen konularda hizmet içi eğitimlere katılmak.
n) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
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Aile sağlığı elemanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Aile sağlığı elemanı, aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye

yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak ve görevinin gerektir-
diği hizmetler ile ilgili sağlık kayıt ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür. 4 üncü maddede
sayılan görevlerin yerine getirilmesinde aile hekimi ile birlikte çalışır.

(2) Aile sağlığı elemanının Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev,
yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Kişilerin hayati bulgularını ölçmek ve kaydetmek.
b) Aile hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları uygulamak.
c) Yara bakım hizmetlerini yürütmek.
ç) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasını sağlamak.
d) Poliklinik hizmetlerine yardımcı olmak, tıbbi sekreter bulunmadığı hallerde sevk

edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonunu sağlamak.
e) Gereken tetkikler için numune almak, eğitimini aldığı basit laboratuvar tetkiklerini

yapmak veya aldığı numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını sağlamak.
f) Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana

çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek, evde sağlık hizmetlerinin verilmesinde
aile hekimine yardımcı olmak.

g) Kurumca belirlenen hizmet içi eğitimlere katılmak.
ğ) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumlulukları kap-

samında aile hekiminin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
h) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Gezici ve yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Aile hekimliği pozisyonlarının planlanmasında; sağlık hizmetine ula-

şımın zor olduğu belde, köy, mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim yerleri için gezici
sağlık hizmeti; cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı ço-
cuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi özellik arz eden toplu yaşama alanlarından oluşan yerler
için ise yerinde sağlık hizmeti bölgeleri müdürlükçe belirlenerek Kurumca onaylanır. Gezici
sağlık hizmet bölgesi veya yerinde sağlık hizmet bölgesi olarak onaylanan yerlerle ilgili ya-
pılmak istenen değişiklikler 6 aylık dönemler halinde ilgili aile hekimlerinin de görüşleri alın-
mak suretiyle müdürlükçe belirlenerek Kurumun onayına sunulur. Aile hekimi tarafından talep
edilen gezici veya yerinde sağlık hizmet bölgesi değişiklikleri ise müdürlükçe uygun bulunması
durumunda, 6 aylık dönem kısıtlamasına tabi olmaksızın Kurum onayına sunulur. Kurum ona-
yına sunulan değişiklik tekliflerine ilişkin karar Kurum tarafından en geç 1 ay içerisinde alınır.

(2) Cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk
yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi kişilerin kayıtlı oldukları aile hekimlerine doğrudan başvuru
imkânlarının olmadığı ya da aile hekimlerini serbestçe seçme imkânının bulunmadığı toplu
olarak yaşanılan ancak tabibi olmayan kurumların talepleri üzerine bir ya da birden çok aile
hekimi yerinde sağlık hizmeti vermekle yükümlü kılınabilir. Bu kurumlarda yerinde sağlık hiz-
meti veren aile hekimleri, kurumlarda ikamet eden kişileri kayıt ederler. Yerinde sağlık hizmet
bölgesi olarak ilan edilen kurumlar, aile hekimlerinin sunacağı sağlık hizmeti için asgari şartları
sağlamakla yükümlüdür. Bu yerlerde her 100 kişi için ayda üç saatten az olmamak üzere; 750
kayıtlı kişiye kadar haftada en az bir kez, 750 ve üzeri kayıtlı kişiye ise haftada en az iki kez
yerinde sağlık hizmeti verilir. Cezaevi ve çocuk ıslahevi için bu süre iki kat olarak uygulanır.

(3) Aile hekimlerinin gezici sağlık hizmeti sunacakları bölgelerdeki yerleşim birimlerine
bir plan dâhilinde periyodik aralıklarla ulaşmaları ve hizmet vermeleri esastır. Gezici sağlık
hizmetine ilişkin planlama; coğrafi durum, iklim ve ulaşım şartları ile kendisine bağlı yerleşim
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birimlerinin sayısı dikkate alınarak ve gezici sağlık hizmeti sunulacak yerleşim yerine ulaşmak
amacıyla yolda geçen süreler hariç olmak üzere her 100 kişi için ayda iki saatten az olmamak
kaydıyla o yerleşim yerinde aile hekimi tarafından yapılır. Nüfusu 250 kişiye kadar olan yer-
leşim yerlerine en az ayda bir kez, 250 ile 500 kişi arasında olan yerleşim yerleri için en az
ayda iki kez, nüfusu 500 ve üzeri olan yerleşim yerlerine ise en az haftada bir kez gezici sağlık
hizmeti verilir. Gezici sağlık hizmeti bölgesinde Bakanlığa ait sağlık tesisi var ise bu tesisler
hizmet için kullanılabilir.

(4) Gezici sağlık hizmeti planlaması yapılırken, istatistikî olarak aile hekimliği birimine
müracaat eden hasta yoğunluğunun en az olduğu günler için planlama yapılır. Aile hekimi ge-
zici ve/veya yerinde sağlık hizmeti planını sözleşme döneminin ilk ayında aylık olarak yapar
ve toplum sağlığı merkezine bildirir. Bu plan sözleşme döneminin sonuna kadar her ay uygu-
lanır. Her ayın sonunda gezici/yerinde hizmet faaliyet raporunu toplum sağlığı merkezine bil-
dirir. Zorunlu hallerde aile hekimi her türlü gezici hizmet planı değişikliğini hizmeti aksatma-
yacak şekilde bölgesindeki toplum sağlığı merkezine önceden bildirir. Aile hekimi; köy ve ma-
halle muhtarları ile kurum yetkilileri vasıtasıyla en geç bir önceki ayın son iş günü saat 12.00
ye kadar programının duyurulmasını sağlar. Aile sağlığı elemanının görev yetki ve sorumlu-
lukları çerçevesinde, gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin ilgili kısmı ulaşım ve tıbbi donanım
imkânlarının aile hekimince sağlanması kaydıyla aile sağlığı elemanı tarafından da yapılabilir.
Aile sağlığı elemanınca yapılan gezici/yerinde sağlık hizmeti süresi aile hekiminin gezici/ye-
rinde sağlık hizmeti süresinden sayılmaz.

(5) Gezici sağlık hizmetinin verildiği günlerde tek birimli aile sağlığı merkezinin hiz-
mete açık tutulması sağlanır.

Bağışıklama hizmetleri
MADDE 7 – (1) Bağışıklama hizmetleri aile hekimi tarafından yürütülür. Genişletilmiş

bağışıklama programı kapsamında ve/veya Bakanlık ve Kurum tarafından yürütülen kampan-
yalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan aşılar, bölgesindeki toplum sağlığı merkezi tarafından aile
hekimlerine ulaştırılır. Aile hekimleri aile sağlığı merkezinde soğuk zincir şartlarının sürdü-
rülmesi için gerekli tedbirleri alır. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkez-
lerinde, aile hekimlerinin müştereken muhafaza ettikleri aşılar için üçer aylık aralıklarla bir
aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanı soğuk zincir sorumlusu olarak belirlenir. Aile sağlığı
merkezinde yalnızca bir aile hekimliği biriminin bulunması halinde sorumluluk bu birimdeki
aile hekimi ile aile sağlığı elemanına aittir.

Aile hekimliği birimine kişi kaydı ve aile hekimi seçimine ilişkin esaslar
MADDE 8 – (1) Kişilerin aile hekimlerine ilk kaydı, müdürlük tarafından ikamet et-

tikleri bölge göz önünde bulundurularak yapılır. Yenidoğanlar ile henüz nüfusa kayıtlı olmayan
bebek ve çocuklar annelerinin kayıtlı olduğu aile hekimine kaydedilir. Her ilçe ve 10/7/2004
tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olmayan il merkezleri ayrı bir böl-
gedir. Kişiler, aile hekimini bölge sınırlaması olmaksızın serbestçe seçebilirler. Zorunlu haller
dışında aile hekimi üç aydan önce değiştirilemez. Aile hekimi değişikliği kişilerin yazılı talebi
üzerine hizmet almak istediği aile hekimince veya ilgili toplum sağlığı merkezince yapılır. Aile
hekimince yapılan değişiklik, talep belgesi ile birlikte beş iş günü içerisinde ilgili toplum sağlığı
merkezine ulaştırılır.

(2) Sağlık hizmeti sunumu sırasında meydana gelen şiddet olayının adli veya mülki
idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirilmesi durumunda, aile hekimi veya aile sağlığı
elemanına şiddet uygulayan kişinin müdürlükçe mevcut aile hekiminden kaydı silinir. Bu şe-
kilde kaydı silinen kişinin, aynı iş günü içerisinde yeni aile hekimi seçmemesi durumunda ika-
met ettiği bölge göz önünde bulundurulmak suretiyle kayıtlı nüfusu en düşük aile hekimine
müdürlükçe kaydı yapılır.
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(3) İkamet ettiği ilden başka bir ile ikamet amacıyla yeni gelen kişiler istedikleri bir
aile hekimine kayıt yaptırırlar. İkamet amacıyla yer değiştiren kişinin talepte bulunmaması ha-
linde, 30 gün içerisinde toplum sağlığı merkezi tarafından kişiye ulaşılarak ve kendisine bilgi
verilmek sureti ile yeni adresine yakın aile hekimlerinden nüfusu en düşük olanına kayıt edilir.

(4) Herhangi bir nedenle bölgedeki aile hekimleri tarafından kayıt edilemeyen kişi, mü-
dürlük tarafından öncelikle ikamet ettiği yere yakın ve en az kişi kaydı olan aile hekiminin lis-
tesine eklenir.

(5) Gezici sağlık hizmeti verilen yerlerde oturan kişiler, gezici sağlık hizmeti almak
üzere başka bir aile hekimine kayıt olamazlar. Ancak başka bir aile hekimine kayıt olmak is-
terlerse, kayıt oldukları aile hekiminin aile sağlığı biriminden hizmet alırlar. Bu durumda, kayıt
olunan yeni aile hekimi, o kişi veya kişiler için gezici sağlık hizmeti vermekle yükümlü tutul-
maz.

(6) Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de
ikamet edecek olan kişi, kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak sağlık
hizmeti alır. Ancak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olan ilçeler misafir uy-
gulaması bakımından tek bölge kabul edilir. Aile hekimi misafir kişiler için herhangi bir ücret
talep edemez.

Meslek ilkeleri
MADDE 9 – (1) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi

esnasında 13/1/1960 tarihli ve 4/12578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ve bağlı bulunan ilgili mevzuat hükümlerine ve hasta haklarına
uymakla yükümlüdür.

Çalışma saatleri
MADDE 10 – (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tam gün esasına göre çalı-

şırlar.
(2) Mesai saatleri ve günleri, çalışma yerinin şartları da dikkate alınmak suretiyle ça-

lıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak aile hekimi tarafından teklif edilir ve mü-
dürlükçe uygun görülmesi halinde onaylanır. Yapılacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde sağlık
hizmetleri çalışma süresine dâhil edilir. Çalışılan günler ve saatler aile sağlığı merkezinin dış
levhasının yakınında ve görülecek bir yerine asılarak kişilerin bilgilenmesi sağlanır.

(3) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağan-
üstü durumlarda çalışma saatlerine bağlı kalınmaksızın çalıştırılabilirler.

(4) Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine ve
aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulmaması esastır. Ancak 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü
maddesinde belirtilen yerlerde ihtiyaç ve zaruret hâsıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve
mesai saatleri dışında aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet görevi verilebilir. Aile
hekimliği çalışanlarına isteği dışında nöbet tutturulabilmesi için;

a) Sağlık tesisinin büyükşehir belediye sınırları dışında olması,
b) Sağlık tesisinin personel dağılım cetveline (PDC) göre hekim doluluk oranının ve

fiilen çalışan hekimlerin %60'tan aşağı olması,
c) Sağlık tesisinin ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni

kadrolarında PDC'ye göre bu unvanlarda fiilen çalışan personelin doluluk oranlarının  %60'ın
altında olması,

ç) İldeki hastaneler ve 112 acil sağlık hizmetlerindeki hekim ve yardımcı sağlık perso-
nelinin PDC'ye göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personelin %80'in al-
tında olması,

şartlarının bir arada bulunması gerekir. Aile hekimliği çalışanlarına görev yaptıkları
mahalli mülki sınırlardaki sağlık tesislerinde nöbet görevi verilebilir. Beldelerde çalışanlar an-
cak bağlı olduğu ilçe merkezinde nöbet tutabilirler. Nöbet tutulacak sağlık tesisinde hastane
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yöneticisi ve başhekim hariç diğer tüm personelin (başhekim yardımcısı, uzman hekimler, di-
yaliz hekimleri, kan bankası hekimleri ve benzerleri) nöbet listesine dâhil edilmesine rağmen
ihtiyacın devam etmesi durumunda nöbet görevi verilebilir. Tek aile hekimliği biriminin bu-
lunduğu aile sağlığı merkezindeki aile hekimliği çalışanlarına nöbet görevi verilemez. Nöbet-
lere ilişkin planlama aile hekimliği uygulamasında aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılır
ve hafta içi sekizer saat, haftasonu ise onaltı saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten
fazla nöbet tutturulamaz. Aile hekimliği çalışanlarına tuttukları nöbetler için ilgili kurumlarca
nöbet ücreti ödenir. PDC doluluk oranı değerlendirilmesine, hastane yöneticisi ve başhekim
hariç diğer tüm personel (başhekim yardımcısı, uzman hekimler, diyaliz hekimleri, kan bankası
hekimleri ve benzerleri) dâhil edilir.

(5) Adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği ve hastane bulunan yerlerde yerinde
ölü muayenesi dışındaki adli tıp hizmetleri hastaneler tarafından verilir. Yerinde ölü muayenesi
hizmetleri, mesai saatleri içinde toplum sağlığı merkezi hekimlerince, mesai saatleri dışında
öncelikle toplum sağlığı merkezi hekimleri olmak üzere aile hekimleri ve kamu hastaneleri dı-
şındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki hekimlerin de dâhil edilebileceği icap nöbeti
şeklinde sunulur. Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ve entegre sağlık hizmetinin sunulduğu
merkezlerde acil sağlık hizmetleri ile adlî tabiplik hizmetleri; mesai saatleri içinde aile hekim-
leri, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde ise ilçe merkezindeki, toplum sağlığı mer-
kezi hekimleri, entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde çalışan hekimler ve aile hekimle-
rinin toplamı dikkate alınarak aşağıdaki gibi icap veya aktif nöbet uygulamaları şeklinde yü-
rütülür.

a) Hastane bulunmayan ilçe merkezlerindeki adli tıbbi hizmetler ile acil sağlık hizmet-
leri mesai saatleri dışında ilçedeki toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimlerince icap
veya aktif nöbet şeklinde yürütülür. İlçe merkezindeki toplam hekim sayısı altı veya daha az
ise icap, altıdan fazla ise aktif nöbet şeklinde yürütülür.

b) Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde toplam hekim sayısı altı ve altıdan
az ise mesai saatleri dışındaki adli tıbbi hizmetler ve acil sağlık hizmetleri; toplum sağlığı mer-
kezi hekimleri, entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezde çalışan hekimler ve aile hekim-
leri tarafından münavebeli olarak icap nöbeti şeklinde, toplam hekim sayısı altıdan fazla ise
münavebeli olarak aktif nöbet şeklinde yürütülür.

c) Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ile entegre sağlık hizmetinin sunulduğu mer-
kezlerde aile hekimi sayısı birden fazla ise, müdürlük hizmet ihtiyacını değerlendirerek mesai
saatlerini güne yayarak düzenler.

(6) İhtiyaç olması halinde beşinci fıkrada aile hekimleri için öngörülen çalışma şekil
ve koşulları aile sağlığı elemanları için de uygulanır. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkez-
lerde tutulan nöbetler için aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet ücreti ödenmez
veya nöbet izni verilmez. Bu çalışmaların karşılığı olarak farklı katsayı ile kayıtlı kişi sayısı
ödemesi yapılabilir.

İzinler
MADDE 11 – (1) Sözleşme ile çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları; yıl-

lık, mazeret ve hastalık izinlerini 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan
Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen
hükümler çerçevesinde kullanırlar.

(2) Sözleşmeli olmayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, aile hekimliği hizmeti
verdikleri müddetçe, izinler bakımından asli statülerine ilişkin mevzuata tâbidir.

25 Ocak 2013 – Sayı : 28539                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 71



Göreve başlayış ve ayrılış
MADDE 12 – (1) Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olmak isteyen sağlık persone-

linin sözleşme imzalayabilmesi için kadrosunun bulunduğu kurumun muvafakati aranır. Söz-
leşme imzalayarak göreve başlayan kişiler bu görevlerini yürüttükleri sürece kurumlarında ay-
lıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar ve bunların kadroları ile ilişikleri devam eder.

(2) Sözleşmeli personel statüsünde görev yapmaktayken aile hekimliği veya aile sağlığı
elemanı sözleşmesi imzalayanlar aile hekimliği hizmetinden ayrılmaları halinde, Kanunun
3 üncü maddesine göre eski görev yerlerinde bir pozisyona dönerler.

(3) Bakanlık ve bağlı kuruluş kadrolarında memur statüsünde görev yapmakta iken üc-
retsiz izne ayrılarak sözleşmeli statüde aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olan personel, söz-
leşmesinin herhangi bir suretle sona ermesi halinde kadro veya personel dağılım cetveli fazla-
lığına bakılmaksızın ücretsiz izne ayrıldığı görevine geri döner. Ancak kadrosunun bulunduğu
birimin aile hekimliği uygulaması nedeniyle kaldırılması halinde bu birimin aktarıldığı toplum
sağlığı merkezine atanır ve bunların memuriyet görevine başlamasından itibaren 30 gün içinde
kendisinin talep etmesi ve müdürlüğün de uygun görmesi ile bir defaya mahsus olmak üzere
aynı il içinde personel dağılım cetvelinde açık olan ve doluluk oranlarına göre ihtiyaç duyulan
kadrolardan birine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

(4) Sözleşmeli olarak aile hekimliği hizmetinin sürdürülmesi Tıpta Uzmanlık Sınavına
(TUS) girmeye veya farklı görevler için başvurmaya engel değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Performans ve Hizmet Kalite Standartları

Performans değerlendirmesi
MADDE 13 – (1) Aile hekimlerinin performans değerlendirmeleri bireye yönelik olarak

vermiş oldukları koruyucu sağlık hizmetleri dikkate alınarak yapılır.
(2) Bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden hangilerinin ne oranda performans

değerlendirmesinde etkili olacağına dair usul ve esaslar Aile Hekimliği Uygulaması Kapsa-
mında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde belirlenir.

Hizmet kalite standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesi
MADDE 14 – (1) Aile sağlığı merkezinin fiziki yapısı, donanımı, fonksiyonelliği, per-

sonel durumu ve hizmetin niteliği gibi hizmet sunumunu doğrudan etkileyen unsurlar hizmet
kalite standartlarını oluşturur.

(2) Hizmet kalite standartlarının yükseltilmesinin sağlanması için aile hekimi ve aile
sağlığı elemanı; Kurumca belirlenen birinci ve ikinci aşama eğitimleri ile aile hekimliğine yö-
nelik diğer eğitimlerin en az %80 ine devam etmekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile

Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar

Sözleşmeli aile hekimleri
MADDE 15 – (1) İl genelinde aile hekimliği pozisyonunun boşalması veya yeni po-

zisyon açılması durumunda en geç bir ay içinde, sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşa-
ğıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.

a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri:
Bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tari-
hine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine
göre öncelik verilir.
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b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var
ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki
diğer aile hekimliği uzmanları.

c) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını
kullanmayan aile hekimleri, yargı kararının uygulanması nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile
hekimleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği kapsamında mazeret nedeni ile naklen
tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olanlar.

ç) Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip
yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.

d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.
(2) Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşla-

rında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati veri-
lenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en
yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.

(3) Aile hekimliği uzmanlarının, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin
yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için
her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bu hak birinci
fıkranın (b) bendindeki yerleştirmeler için uygulanır. Bununla birlikte dört (dahil) - altı (dahil)
birim planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, yedi ve üzerinde
birim bulunan aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o
pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı
kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak durumuna uygun birinci fıkranın (c) veya
(d) bentlerinden ve hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir.

(4) Yerleştirme yapılırken, Kurumun ve müdürlüğün internet sayfası üzerinden en az
beş gün süreyle boş pozisyonun ilanı yapılır ve başvuranların belirlenen yer, gün ve saatte yer-
leştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen söz-
leşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu
personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamam-
lanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir.

(5) Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda
fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir
yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin
kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise
fiili çalışmadan sayılmaz.

(6) Münhal aile hekimliği pozisyonlarından, birinci fıkra çerçevesinde iki yerleştirme
işlemi neticesinde yerleştirme yapılamamış pozisyonlara, Kurum tarafından ilan edilmek su-
retiyle, diğer illerde sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar arasından yılda asgari üç kez olmak
üzere yerleştirme yapılır. Bu pozisyonlara yerleşmek isteyenler, tercih yaparak müracaatta bu-
lunur. Kurum tercih sırasına bakmaksızın aşağıdaki öncelik sıralamasına uymak kaydıyla hiz-
met puanına göre yerleştirme işlemini tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercih
sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise toplam sözleşmeli aile
hekimliği süresi fazla olan öncelikli olarak yerleştirilir. Yerleştirme işlemini müteakip 15 gün
içerisinde yeni pozisyonlarda başlayış yapılır. İl dışından yerleştirmeye açılan aile hekimliği
pozisyonlarında sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.

a) İl dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kon-
tenjanı var ise; pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları.
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b) Münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev ya-
panlar.

(7) Bu madde çerçevesinde yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen aile hekimliği po-
zisyonlarının doldurulamaması halinde valilik kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabip-
lerden aile hekimi olarak çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan sayıyı belirleyerek Kurumdan ta-
lepte bulunur. Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile pozisyon adedi be-
lirlenir. Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyıp kamu görevlisi olmayan
uzman tabip ve tabiplerin başvuruları alınır ve prim ödenmek suretiyle kamu sektörü dışında
çalıştıkları süreler de dâhil edilerek hizmet puanları hesaplanır. Bu hizmet puanı sadece aile
hekimliği yerleştirme ve nakillerinde geçerlidir. Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve ta-
biplerin öncelik ve yerleştirilmeleri birinci fıkranın (b) ve (d) bendine göre yapılır.

(8) Bu maddedeki yerleştirmeye ilişkin diğer usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
Sözleşmeli aile sağlığı elemanları
MADDE 16 – (1) Ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve sağlık memurları (toplum sağlığı)

kendilerinin talebi ve Bakanlık veya ilgili kurumlarının muvafakati ile aşağıdaki öncelik ve
şartlar gözetilmek suretiyle istihdam edilerek aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalarlar.

a) Aile hekimince talep edilen ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni veya sağlık memurları
(toplum sağlığı) ile aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalanabilmesi için, aile sağlığı elemanı
adayının kadro veya pozisyonunun görev yapmak istediği aile hekimliği biriminin bulunduğu
ilde olması şarttır.

b) Bakanlık ve bağlı kuruluşları kadro ve pozisyonlarında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni veya
sağlık memuru (toplum sağlığı) unvanında çalışanlardan “A” hizmet grubu illerde görev ya-
panlar üst hizmet bölgesinden alt hizmet bölgesine olmak kaydıyla aile hekimi ile anlaşmaları
durumunda anlaştıkları pozisyonlar için aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalarlar. Diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni veya
sağlık memuru (toplum sağlığı) unvanında çalışanlar ise aile hekimi ile anlaşmaları durumunda
kurumlarının muvafakati sonrası anlaştıkları pozisyonlar için aile sağlığı elemanı olarak söz-
leşme imzalarlar.

c) Kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni veya sağlık memurlarının
(toplum sağlığı) yerleştirilmesi; ilde aile sağlığı elemanı pozisyonlarının doldurulamaması ha-
linde Valilik aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan yerleri ve sayıyı
belirleyerek Kurumdan talepte bulunur. Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun gö-
rüşü ile pozisyon adedi belirlenir. Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyıp
pozisyona yerleşme tarihi itibari ile altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire,
acil tıp teknisyeni veya sağlık memurlarından (toplum sağlığı) aile hekimi ile anlaşanlar an-
laştıkları pozisyon için aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalarlar.

(2) Aile sağlığı elemanı sözleşme imzaladığı aile hekimliği birimindeki aile hekiminin
görevinden ayrılması veya yer değiştirmesi durumunda sözleşme döneminin bitimine kadar o
pozisyonda görevine devam edebilir. Bu durumda sözleşmesini feshetmek isterse bir yıl bek-
lemeden yeni sözleşme imzalayabilir.

(3) Üç ay içinde aile hekimi sözleşme imzalayacak bir aile sağlığı elemanı bulamaz ise
aile hekiminin talebi üzerine valilik, sözleşme imzalamak isteyen ebe, hemşire, acil tıp teknis-
yeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) ile o pozisyon için sözleşme imzalayabilir.

Görevlendirme
MADDE 17 – (1) İldeki boş aile hekimi ve aile sağlığı elemanı pozisyonları görevlen-

dirme suretiyle doldurulur. Farklı ilçeden görevlendirme yapılması halinde, görevlendirme sü-
resi, personelin rızası olmadıkça altı ayı geçemez.
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Naklen atama
MADDE 18 – (1) Aile hekimi olarak sözleşme imzalayan personel, sözleşmeli olarak

görev yaptığı il dışında başka bir ilde ilan edilmiş münhal aile hekimliği pozisyonlarına 15 inci
maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başvurarak yerleşebilir. Bu durumda, personelin kad-
rosu bağlı bulunduğu Kurum tarafından aile hekimi olarak yerleştiği ve yeni sözleşme imzala-
dığı ilde münhal kadronun mevcut olduğu birime aktarılır. Bu şekilde yapılacak naklen atama
işlemleri, atama dönemine ve kur’aya tabi olmaksızın, Personel Dağılım Cetvelinde boş yer
bulunmaması halinde standart dikkate alınarak gerçekleştirilir. Aile hekiminin yeni yerleştiği
aile hekimliği pozisyonda fiilen bir sözleşme dönemi görev yapmadan sözleşmesinin sona er-
mesi durumunda, eski görev yerine, eski görev yerinde Personel Dağılım Cetveline göre boş
yer bulunmaması halinde eski görev yeri esas alınarak, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yö-
netmeliğinin 26 ncı maddesi hükümlerine göre naklen ataması yapılır.

Atama ve nakillere ilişkin sair hususlar
MADDE 19 – (1) Aile hekimi veya aile sağlığı elemanın bu Yönetmelikte düzenlenen

hükümler dışında özür durumu gibi farklı nedenlerle naklen ataması yapılamaz. Bu konumdaki
personel memur olarak görev yaparken sözleşmeli statüye geçmiş ise, memuriyete tekrar dön-
meden tayin talebinde bulunabilir veya bu Yönetmelikteki düzenlemeye göre sıralamaya gire-
bilir.

(2) Sözleşmeli aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının kadroları ile ilişkisi devam
ettirilerek her yıl düzenli olarak kadro ve derece ilerlemeleri ile intibakları yapılarak kayıtlara
işlenir.

(3) Aile hekimliği uygulaması kapsamındaki atama ve nakillerle ilgili olarak bu Yö-
netmelikte hüküm bulunmayan hallerde Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği hüküm-
lerinin uygulanmasına devam edilir.

Aile hekimi/aile sağlığı elemanı pozisyonlarının tespiti
MADDE 20 – (1) Aile hekimlerinin çalışma bölgeleri nüfus yoğunluğu, idari ve coğrafi

şartlar ile kişilerin sağlık hizmeti alma alışkanlıkları göz önünde bulundurularak belirlenir. Aile
hekimliği birimleri bölgede ortalama 3500 kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde tespit edilir.
İdari, coğrafi ve nüfus özellikleri ile yerel şartları farklılık gösteren yerleşim yerlerindeki po-
zisyonlarda aile hekimine kayıtlı nüfus sayısı değişiklik gösterebilir. Bölgedeki nüfus hareket-
leri ve hizmet ihtiyacındaki değişiklikler göz önüne alınarak valiliğin teklifi ve Kurumun onayı
ile yeni aile hekimliği birimleri açılabilir veya kapatılabilir. Kurum onayı alındıktan sonra po-
zisyonlar bir ay içerisinde ilan edilir.

(2) Kuruma bağlı olup entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerin bulunduğu ilçe mer-
kezlerindeki bütün aile hekimliği birimleri bu merkezlerin bünyesinde açılır.

(3) Her aile hekiminin yanında en az bir aile sağlığı elemanı çalışır. Sağlık evlerinde
çalışmakta olan ebeler, hizmet yönünden o bölgenin bağlandığı aile hekimine/hekimlerine;
idari yönden ise toplum sağlığı merkezine bağlı olarak çalışırlar.

(4) Aile sağlığı elemanları, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi çerçevesinde aile hekim-
lerince belirlenir ve zorunlu sebepler hariç, sözleşme imzalanmadan en az bir ay önce müdür-
lüğe bildirilir.

Eğitim
MADDE 21 – (1) Aile hekimlerine iki aşama halinde eğitim verilir ve bu eğitimlerin

içeriği Kurum tarafından belirlenir. Birinci aşama eğitim programının süresi en çok on gündür.
Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler birinci
aşama eğitimden muaf tutulur. İkinci aşama eğitimi ise uzaktan eğitim tarzında yapılacak şe-
kilde planlanarak birinci aşama eğitiminin bitiminden sonra başlar ve süresi en az on iki aydır.
Bu eğitimlerde Kurumun belirlediği kriterlere göre başarılı olmak esastır.
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(2) Aile hekimliği uzmanlarının birinci ve ikinci aşama eğitimlere katılması zorunlu
değildir. Sözleşme imzalamış aile hekimliği uzmanları, uzman tabip, tabip ve aile sağlığı ele-
manları; içeriği, süresi ve standartları Kurum tarafından belirlenen diğer hizmet içi eğitimlere
alınabilirler.

(3) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları bu madde kapsamında alınması öngörülen
her eğitim süresinin en az % 80 ine devam etmek zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Fiziki ve Teknik Şartlar

Aile sağlığı merkezi
MADDE 22 – (1) Aile sağlığı merkezi, Kurum tarafından öngörülen nüfus kriterleri

esas alınmak suretiyle sözleşme yapmış bir ya da daha fazla aile hekimi tarafından açılabilir.
(2) Aynı aile sağlığı merkezindeki her aile hekimi ve aile sağlığı elemanı pozisyonu

için ayrı ayrı sözleşme yapılır.
(3) Aile hekimleri, sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık

memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer,
sekretarya ve benzeri hizmetler için ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ya da hizmet
satın alabilirler.

(4) Aile sağlığı merkezinde her üç aile hekimliği birimi için ilave bir sağlık personeli
(ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi) müdürlük tarafından görevlendirilebilir. Bu
şekilde görevlendirilecek personelin çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

(5) Eğitim aile sağlığı merkezleri ve Kurum tarafından uygun görülen aile sağlığı mer-
kezleri eğitim amaçlı olarak kullanılabilir.

Aile sağlığı merkezinin fiziki şartları
MADDE 23 – (1) Aile sağlığı merkezlerinde aşağıda belirtilen asgari fiziki şartlar aranır.
a) Binanın kolay ulaşılabilir, güvenli, uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma im-

kânlarına sahip, toplam alanının tek aile hekimi için 60 metrekare olması gerekir.  Birden fazla
hekimin birlikte çalışması durumunda her aile hekimi için 20 metrekare ilave edilir. Bir aile
sağlığı merkezinde 2-6 aile hekimliği birimi olmasına azami dikkat gösterilir.

b) Bekleme ve danışma bölümü bulunur.  Bir hekim için bekleme alanında en az 5,
daha sonraki her hekim için ilaveten en az 3’er adet olmak üzere yeterli sayıda bekleme koltuğu
bulundurulur. Bekleme koltuğunun kolay temizlenebilir ve ergonomik yapıda olması; ahşap,
PVC veya metal malzemelerden yapılmışsa oturulan ve yaslanılan alanların bir döşeme mal-
zemesi ile kaplanmış olması gerekir.  Bekleme alanında Kurumca gönderilen güncel afiş ve
broşürler düzenlenmiş panoda asılı olarak bulundurulur, panoda asılamayacak olanlar çerçeveli
olarak bulundurulur. Hasta ve hasta yakınlarının dilek ve önerilerini kolaylıkla ulaştırılabilme-
sini sağlayacak dilek ve öneri kutuları bulundurulur.

c) Muayene odasının, her aile hekimi için en az 10 metrekare olması gerekir.  Muayene
odasında lavabo bulunur.

ç) Tıbbi müdahale odası, hastaya tıbbi girişimlerin yapılabileceği büyüklükte, lavabosu
bulunan bir odadır. Bu odada aşı, enjeksiyon, küçük cerrahi müdahalelerin yapılmasına uygun
muayene ve müdahale masası, muayene ve acil müdahale malzemeleri, jinekolojik muayene
masası ile dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazlarının bulunması gereklidir.

d) Laboratuvar hizmetlerinin aile hekimince merkezde verilmesi planlanıyorsa bu hiz-
metler için uygun bir oda bulunur.

e) Aile sağlığı merkezi içerisinde kullanıma hazır, bütün aile hekimliği birimlerince de
kullanılabilecek mahremiyet kurallarının uygulandığı, bebek bakım ve emzirme alanı veya
odası bulunur.
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f) Hastaların kullanabileceği tercihen kadın-erkek için ayrı olmak üzere birbirinden ay-
rılmış, müstakil tuvalet ve lavaboların olması gerekir.  Her lavaboda sıvı sabun, kâğıt havlu ve
poşetli çöp sepeti, her tuvalette tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp sepeti bulundurulur. Tuvaletlerde
acil çağrı butonu bulundurulur.

g) Tercihen binanın giriş katında kurulurlar. Engelli ve yaşlı vatandaşların giriş ve çı-
kışlarını mümkün kılan, kolaylaştırıcı tedbirler alınır.

ğ) Tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklığı 18-27 0C arasında
tutulur, muayene odasının iç ortam sıcaklığı için alt sınırın 20 0C olması gerekir.  Isıtma soba
hariç diğer araçlarla sağlanır.

h) Aile sağlığı merkezinin iç alanlarının boya ve bakımı tam olmalıdır. Dış cephe boyası
ve tamiratı ile ilgili gerekli talepler belirlenerek ilgili yerlere gönderilmelidir.

ı) Aile sağlığı merkezinin sağlık hizmeti sunulan alanlarına ait zemin kaplamasının ko-
lay temizlenebilir nitelikte olması gerekir.

(2) Kullanım ömrünü tamamlamış veya ihtiyaç fazlası olan malzemeler aile sağlığı
merkezi içinde bulundurulamaz.

(3) Bakanlığa tahsisli bulunan ve Kurum tarafından aile hekimlerine kiralanmış müs-
takil bina olarak kullanılan aile sağlığı merkezlerinin ilk çevre düzenlemesi müdürlük tarafın-
dan yapılır. Daha sonraki bakımları aile hekimleri tarafından devam ettirilir.

(4) Muayene odası dışında birinci fıkrada sayılan diğer odalar aile hekimlerince müş-
terek kullanılabilir.

Aile sağlığı merkezinin teknik donanımı
MADDE 24 – (1) Aile sağlığı merkezinde aşağıda belirtilen asgari tıbbi cihaz ve mal-

zemenin faal olarak bulundurulması zorunludur.
a) Steteskop.
b) Tansiyon aleti (çocuk ve erişkin olmak üzere en az iki boy).
c) Otoskop.
ç) Oftalmoskop.
d) Termometre.
e) Işık kaynağı.
f)  Dil basacağı.
g) Paravan, perde ve benzerleri.
ğ) Muayene masası.
h) Refleks çekici.
ı) Mezura.
i) Fetal el doppleri.
j) Aşı nakil kabı.
k) Snellen eşeli.
l) Diapozon seti.
m) Tartı aleti (bebek, erişkin boy).
n) Boy ölçer (bebek, erişkin boy).
o) Pansuman seti.
ö) Enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri.
p) Keskin atık kabı.
r) Acil seti; acil müdahale setinde asgari aşağıda belirtilen malzemeler bulunur.
1) Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için),
2) Ambu ve  maske (çocuk ve erişkin boy),
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3) Oksijen hortumu ve maskeleri,
4) Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin için),
5) Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp),
6) Enjektörler (2, 5,10 cc ebatlarında her bir ebattan asgari beş adet),
7) Kişisel koruyucu ekipman (eldiven, maske ve benzerleri.).
s) Defibrilatör.
ş) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir).
t) Seyyar lamba.
u) Buzdolabı (sadece aşılar ve antiserumlar için).
ü) Aşı dolabının ve aile sağlığı merkezinin tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında

iç ortam sıcaklık takiplerini yapmak için standartları Kurumca belirlenmiş olan ısı verisi gön-
derebilen 2 adet termometre (Aşı dolabı sıcaklık takipleri en fazla iki saatlik aralıklarla yapı-
lacak olup bu süre gerekli görülmesi halinde Kurumca değiştirilebilir.).

v) Aşılar ve ilaçlar için karekod okuyucu.
y) İlaçların miat ve stoklarının listesi (elektronik ortamda takip edilir.).
z) Jinekolojik muayene masası, spekülüm, muayene ve RİA seti.
aa) İlâç ve malzeme dolabı.
bb) Sterilizatör.
cc) EKG cihazı.
çç) Tromel.
dd) Glikometre.
ee) Tekerlekli sandalye.
ff) Nebülizatör.
gg) Santrifüj cihazı.
ğğ) Jeneratör veya kesintisiz güç kaynağı.
hh) Küçük cerrahi seti; asgari 1 portegü, 1 makas, 1 penset, 1 bisturi sapı, stapler (dört

hekime kadar iki set, dört hekimden sonra her dört hekim için ilave bir set).
ıı) Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında uygulanan aşılar ve antiserumlar.
ii) Kurum tarafından belirlenen bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilâçlar, aşılar

ve antiserumlar.
(2) Birden fazla aile hekiminin bir arada çalıştığı aile sağlığı merkezlerinde, bu mad-

denin birinci fıkrasındaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a)’dan (k) bendine kadar (k bendi da-
hil) olanlar her aile hekimi için ayrı ayrı bulundurulur.

(3) Bakanlıkça ve Kurumca özellikleri belirlenen bilgisayar, donanım, yazılım ve bilgi
teknolojileri ile ilgili asgari şartlara uyulur.

(4) Aile hekimlerinin kullanmak zorunda oldukları teknik, tıbbi cihaz, bilgisayar dona-
nımları ile gezici sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli olan motorlu araçlar, esas olarak
aile hekimleri tarafından temin edilir.

(5) Aile hekimleri, aile sağlığı merkezinde yangına karşı alınması gereken tedbirleri
alır, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır.

(6) Aile sağlığı merkezi gideri olarak yapılacak katkıların tespitinde kullanılmak üzere
aile hekimliği birimleri, fiziki şartlar ve donanım açısından Ek-1 deki gibi değerlendirilir.

Aile sağlığı merkezinin oluşturulması
MADDE 25 – (1) Aile hekimleri, öncelikle bu Yönetmelikteki asgari fiziki şartları haiz,

Bakanlık, Kurum veya bağlı kuruluşlara ait sağlık hizmeti vermek amacıyla yapılan binalarda
hizmet verirler. Bu imkânın sağlanamaması halinde müdürlüğün onayı ile uygun standartlara
sahip bölgedeki diğer mekânlarda da hizmet verebilirler.
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(2) Merkezin, sağlık hizmetlerinin çeşidine ve niteliğine uygun olması, hizmeti sunan
ve kullananların memnuniyetini sağlaması, fonksiyonel ve yapısal olarak belirlenen asgari şart-
ları sağlaması ve hizmetten yararlanacakların kolayca ulaşabilecekleri yerde olması esastır.

(3) Aile hekimi birden fazla yerleşim yerinde gezici sağlık hizmeti vermek zorunda ise
aile sağlığı merkezi müdürlükçe uygun görülen merkezi konumdaki yerde kurulur. Bu yerin
seçiminde ve gezici sağlık hizmeti verilecek yerleşim yerlerinin tespitinde ulaşım zorluğu, gü-
zergâh, yakınlık, coğrafi özellikler ve vatandaşın kullanım alışkanlıkları gibi özellikler göz
önünde bulundurulur.

(4) Aile sağlığı merkezlerinin adres değişiklikleri, çalışma bölgesi içinde olmak kaydı
ile bu maddedeki hususlara bağlı kalınarak, aile hekimlerinin talebi, müdürlüğün uygun görüşü
ve valiliğin onayı ile yapılır. Bu değişiklik 5 gün içerisinde Kuruma bildirilir.

(5) Üniversitelerin aile hekimliği anabilim dalları veya eğitim ve araştırma hastaneleri
aile hekimliği klinik şefliklerinin talebi, müdürlüğün uygun görüşü ve Kurumun onayı ile bir
veya daha fazla aile sağlığı merkezi eğitim, araştırma ve hizmet amacıyla kullanılabilir.

(6) Eczane bulunan binalarda aile sağlığı merkezi açılamaz.
(7) Aile sağlığı merkezlerine Kurum tarafından belirlenen kıstaslar çerçevesinde isim

verilir.
Aile sağlığı merkezinin işletilmesi
MADDE 26 – (1) Aile sağlığı merkezinde birden çok aile hekimi hizmet veriyor ise,

aile hekimleri kendi aralarında bir yönetim planı oluşturarak yönetici belirler ve yönetici ismini
müdürlüğe bildirirler. Yönetici seçimi zorunlu haller dışında yılda bir kez yapılır. Yönetim ta-
rafından alınan kararlar karar defterine işlenir. Yönetici, aile sağlığı merkezinin işletilmesinden
birinci derecede sorumlu olduğu gibi bu merkezin müdürlük ve toplum sağlığı merkezi ile ko-
ordinasyonunu sağlamakla da görevlidir. Yöneticinin diğer aile hekimleri ve aile sağlığı ele-
manları üzerinde herhangi bir idari görev ve sorumluluğu bulunmaz.

Tetkik ve tahlil işlemleri
MADDE 27 – (1) Teşhis ve takip için gerekli görülen basit görüntüleme ya da labora-

tuvar tetkikleri aile sağlığı merkezlerinde yapılabilir. Aile hekimlerinin istediği laboratuvar tet-
kikleri öncelikle halk sağlığı laboratuvarı olmak üzere müdürlüğün uygun gördüğü bir labora-
tuvarda yaptırılır. Bu laboratuvarların seçiminde iç ve dış kalite kontrol programlarının uygu-
lanıyor olması dikkate alınır.

ALTINCI BÖLÜM
Kullanılacak Belgeler

Sevk evrakı, reçete düzenlenmesi ve aile hekiminin bilgilendirilmesi
MADDE 28 – (1) Aile hekimi, hastasının ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti ve-

ren bir kuruluşa başvurmasına gerek olup olmadığına karar verir. Gerek görülmesi halinde has-
tayı da bilgilendirerek sevk eder ve hastasına verilen sağlık hizmetini geri bildirim vasıtası ile
izler.

(2) Kurumun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde ve bilgi işlem altyapısı Kurum ta-
rafından oluşturulmak kaydıyla; ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk
edilen veya bu kuruluşlara doğrudan müracaat eden kişilere verilen hizmetler, kendi aile heki-
mine elektronik ortamda bildirilir.

(3) Gebe ve bebek tespiti ile takipleri, aşı uygulaması, doğum ve bildirimi zorunlu has-
talıklar gibi durumlar ilgili aile hekimine iletilmek üzere hizmeti sunan sağlık kurum ve kuru-
luşu tarafından müdürlüğe en geç beş iş günü içerisinde bildirilir. Bu bildirimi yapmayanlar
hakkında yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir.
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(4) Birinci basamakta resmî reçete yazılması ve kişilerin sağlık durumuyla ilgili rapor
tanziminde aile hekimi yetkilidir. Ancak olağanüstü durumlar, acil durumlar ile toplum sağlığını
tehdit eden ve koruyucu amaçlı ilaç kullanımını (kemoproflaksi) gerektiren bulaşıcı ve salgın
hastalık hallerinde özel durum belirtilmek suretiyle toplum sağlığı merkezi hekimleri de resmî
reçete düzenleyebilirler. Bu durumda ilgili aile hekimi en kısa sürede bilgilendirilir.

(5) Ölüm belgesi, 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Me-
zarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre dü-
zenlenerek ilgili aile hekimi en kısa sürede bilgilendirilir.

(6) Aile hekimi, hastasını bir üst basamağa sevk ederken ilgili forma sevk gerekçelerini,
yapılan tetkik sonuçlarını ve hastanın temel sağlık bilgilerini yazmak zorundadır.

(7) Hasta sevk evrakı, reçete, rapor, bildirimi zorunlu hastalıklarla ilgili formlar ve diğer
kullanılacak belge örnekleri Kurum tarafından belirlenir. Aile hekimince düzenlenen bu belgeler
kişinin yazılı veya elektronik dosyasına kaydedilir.

Yetkilendirilmiş aile hekimleri
MADDE 29 – (1) Kurum dışında birinci basamak sağlık hizmeti veren; üniversiteler,

askeri birlikler, hastaneler, kurum ve işyerlerinde yetkilendirilmiş aile hekimliği hizmeti veri-
lebilir. Bu kurumlarda Kurumun öngördüğü eğitimleri almaları şartı ile herhangi bir suretle is-
tihdam edilen hekimlerin talebi ve kurumlarının teklifi üzerine, valiliğin uygun görüşü ve Ku-
rumun onayı ile kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, aile hekimliği
yetkisi verilir. Kurumlar bu Yönetmelikteki fiziki şartları ve teknik donanımı sağlamakla yü-
kümlüdür. Yetkilendirilmiş aile hekimleri Kurum tarafından belirlenen hizmete özel sözleş-
meyle göreve başlatılırlar. Yetkilendirilmiş aile hekimi, aile hekiminin yaptığı iş ve işlemleri
yapmakla yükümlüdür. Yetkilendirilmiş aile hekimine de kişi kaydı yapılır.

(2) Yetkilendirilmiş aile hekimi, aile hekimliği görevi dışında kalan hususlarda kendi
mevzuat hükümlerine tabidir.

(3) Üniversitelerin aile hekimliği anabilim dallarına ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi
veren eğitim ve araştırma hastaneleri aile hekimliği klinik şefliklerine kendilerinin talebi ve
kurumlarının teklifi üzerine yetkilendirilmiş aile hekimliği yetkisi verilir. Bu birimlerde görev
yapan öğretim elemanları kendi görev ve sorumluluk alanları dışında da kişi kaydı yapabilirler.

(4) Yetkilendirilmiş aile hekiminden hizmet alanların aile hekimi seçme hakkı saklıdır.
(5) Aile hekimliği yetkisi verilmemiş olanlar, kurum ve işyerlerinde oluşacak acil du-

rumlarda hastaya gerekli ilk müdahaleyi yapar ve gerekirse hastane acil servisine sevk ederek
en kısa süre içerisinde aile hekimini bilgilendirir. Sevk, reçete ve rapor gerektiren acil hallerde
kişiyi bilgilendirir ve bilgilendirme notu ile birlikte aile hekimine gönderir. Bu kişilerin aile
hekimlerince takip edilmesi zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kayıtların Tutulması ve Denetim

Tutulacak kayıtlar
MADDE 30 – (1) Aile hekimlerinin kullandığı basılı veya elektronik ortamda tutulan

kayıtlar, kişilerin sağlık dosyaları ile raporlar, sevk belgesi ve reçete gibi belgeler resmî kayıt
ve evrak niteliğindedir.

(2) Kayıtlı kişi sayısı, yapılan hizmetlerin listesi, muayene edilen ve sevk edilen hasta
sayısı, kodları ile birlikte konulan teşhisler, reçete içeriği, aşılama, gebe ve lohusa izlemi, bebek
ve çocuk izlemi, üreme sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar ile ilgili veriler ve Kurum tarafından be-
lirlenen benzeri veriler evrak kayıt kriterlerine göre belirli aralıklarla düzenli olarak basılı veya
elektronik ortamda Kuruma bildirilir.

(3) Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının kendileri ile ilgili kayıtları müdür-
lükte tutulur.
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Kayıtların tutulma şekli ve muhafazası
MADDE 31 – (1) Aile hekimi kendisine kayıtlı kişilerin kişisel sağlık dosyalarını tut-

makla yükümlüdür. Kayıtların güvenliği ve mahremiyeti aile hekiminin sorumluluğundadır.
(2) Denetim sırasında talep edilmesi halinde, aile hekimi hasta haklarına riayet etmek

suretiyle kendisine kayıtlı kişilerin dosyalarını göstermek zorundadır.
(3) Kişi, kendisi ile ilgili tutulan kayıtların bir nüshasını aile hekiminden talep edebilir.
(4) Aile hekimlerinin, lisans hakları Bakanlığa ait olan veya Bakanlıkça belirlenip ilan

edilen, standartlara haiz bir aile hekimliği bilgi sistemi yazılımı kullanmaları şarttır.
(5) Aile hekimleri, bakmakla yükümlü olduğu vatandaşlara ait bilgi sisteminde tuttuğu

tüm verilerin ilgili mevzuatı çerçevesinde gizliliğini, bütünlüğünü, güvenliğini ve mahremi-
yetini sağlamakla yükümlüdür.

(6) Herhangi bir vatandaşa ait kişisel veriler ile kişisel sağlık verileri, müdürlük ya da
Bakanlık ve Kurum haricindeki herhangi bir kayıt ortamında (bilgisayar, hard disk, cd, dvd,
yazılı doküman gibi) yüklenici firma tarafından kaydedilemez. Bu durumun tespiti halinde bu
yazılımın kullanımı iptal edilir.

(7) Aile hekimliği bilgi sistemi ekranlarında hiçbir surette kişi, ürün ya da hizmet rek-
lamına yer verilemez, hiçbir ürün ya da hizmetin satışı ve satışını teşvik edici yönlendirmeler
yapılamaz.

Kayıtların devri
MADDE 32 – (1) Bulunduğu bölgeden ayrılacak olan aile hekimi kendisine kayıtlı ki-

şilerin verilerini sorumlu olacak aile hekimine devreder. Devir teslimin yapılamadığı durum-
larda ayrılacak olan aile hekimi bu verileri bölgesindeki toplum sağlığı merkezine teslim eder.
Ayrılan aile hekiminin hiçbir şekilde verileri devredemediği hallerde toplum sağlığı merkezi
gerekli verileri temin ederek sorumlu olacak aile hekimine verir ve devir teslimi yapmayan
aile hekimi ile ilgili tutanak tutarak müdürlüğe bildirir.

Denetim
MADDE 33 – (1) Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, mev-

zuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Kurum, ilgili mülkî idare amirleri
ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tâbidir.
Denetim yapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılığı doğrudan kendisi
tespit edebileceği gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci veya soruşturmacı da görevlendirebilir.
Bu denetimler Kurum tarafından belirlenen denetleme formları ile gerçekleştirilir. Mevzuat ve
sözleşme şartlarına aykırılık tespit edildiği takdirde, Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında
Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde ilgililer hakkında işlem tesis edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve Eğitim Aile Hekimliği Birimine

İlişkin Usul ve Esaslar

Eğitim aile sağlığı merkezi ve eğitim aile hekimliği birimi
MADDE 34 – (1) Aile hekimliği saha eğitimleri için aile hekimliği uzmanlık eğitimi

veren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu veya Üniversite Rektörlükleri ile Kurum arasında
sözleşme yapılarak öngörülen nüfus kriterleri esas alınmak suretiyle eğitim kurumları tarafın-
dan eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimi açılabilir. Bunların açılacağı
yer, eğitim kurumunun talebi, müdürlüğün uygun görüşü ve Kurumun onayı ile belirlenir. Birim
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sayıları her bir asistan sayısı esas alınarak belirlenir ve Kurumca onaylanır. Eğitim kurumunda
asistan sayısının fazla olması halinde, müdürlüğün uygun görüşü ve Kurumun onayı ile aynı
eğitim kurumuna bağlı birden fazla eğitim aile sağlığı merkezi açabilir.

(2) Eğitim aile sağlığı merkezinde; eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, aile he-
kimliği uzmanlık eğitimi gören bir veya birden fazla asistan tarafından aile hekimliği hizmeti
verilir. Asistanların rotasyon süreleri Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) kararlarına göre belirlenir.

(3) Eğitim aile sağlığı merkezindeki asistan ve aile sağlığı elemanı ile ayrıca sözleşme
yapılmaz.

(4) Eğitim kurumu, ihtiyaç halinde eğitim aile sağlığı merkezlerinde verilen sağlık hiz-
metlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık
hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya ve benzeri hizmetler için per-
sonel çalıştırır.

(5) Boşalan veya yeni açılacak aile hekimliği birimleri eğitim kurumunun talebi üzerine
yerleştirme esasları dikkate alınmaksızın asgari altı aydan önce asistanın birimden ayrılmaya-
cağı taahhüdü ile birlikte eğitim aile hekimliği birimi olarak birinci fıkradaki usule göre eğitim
kurumlarına tahsis edilebilir.

(6) Eğitim aile sağlığı merkezinin, sağlık hizmetlerinin çeşidine ve niteliğine uygun ol-
ması, hizmeti sunan ve kullananların memnuniyetini sağlaması, fonksiyonel ve yapısal olarak
belirlenen asgari şartları sağlaması ve hizmetten yararlanacakların kolayca ulaşabilecekleri
yerde olması esastır.

(7) Eğitim aile hekimliği birimleri çalışma bölgesi içinde olmak kaydıyla bu maddedeki
hususlara bağlı kalınarak eğitim kurumunun teklifi, müdürlüğün uygun görüşü ve valiliğin ona-
yı ile hizmet için verilen mekân değiştirebilirler. Bu değişiklik 5 iş günü içerisinde Kuruma
bildirilir. Eğitim aile sağlığı merkezlerine Kurum tarafından belirlenen kıstaslar çerçevesinde
isim verilir.

(8) Eğitim aile sağlığı merkezi/eğitim aile hekimliği biriminde yapılan eğitimlerin hiz-
mette aksamaya meydan vermeyecek şekilde planlanması ve uygulanması gerekir.

Eğitim aile sağlığı merkezinin işletilmesi
MADDE 35 – (1) Eğitim aile sağlığı merkezi/eğitim aile hekimliği biriminde verilen

aile hekimliği hizmetleri, eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda verilir. Eğitici, eğitim aile
sağlığı merkezinin işletilmesinden kurumu ile birlikte birinci derecede sorumlu olduğu gibi bu
merkezin müdürlük ile koordinasyonunu sağlamakla da görevlidir.

Eğitim aile sağlığı merkezinin fiziki şartları ve teknik donanımı
MADDE 36 – (1) Eğitim aile sağlığı merkezi/eğitim aile hekimliği birimi bu Yönet-

melikteki diğer aile sağlığı merkezleri için öngörülen fiziki şartlar ve teknik donanımlara ilişkin
hükümlere tabidir.

(2) Asistanlarının eğitim ihtiyaçları için eğitim salonu/asistan odası, eğitici odası, eğitim
laboratuvar odası eğitim kurumunca sağlanır.

(3) Eğitim aile sağlığı merkezinin, eğitim kurumunun kampüs alanı dışında planlanması
durumunda eğitim laboratuvar odası, eğitim ihtiyaçları için mikroskop, lam, lamel, santrifüj
cihazı ve benzeri malzemeler bulundurulur.

Çalışma saatleri, izin ve denetim
MADDE 37 – (1) Eğitim aile sağlığı merkezi/eğitim aile hekimliği biriminde görev

yapan asistan, eğitici ve aile sağlığı elemanları izinler, disiplin işlemleri ve kazanç getirici faa-
liyet yasağı bakımından asli statülerine ilişkin mevzuata tabidirler.

Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                                 25 Ocak 2013 – Sayı : 28539

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 82



(2) Eğitim aile sağlığı merkezi/eğitim aile hekimliği biriminde eğitim kurumu tarafından
eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanı olarak görevlendirilen personel tam gün esasına göre ça-
lışırlar. Mesai saatleri ve günleri, çalışma yerinin şartları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı
bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim kurumu tarafından belirlenir ve müdür-
lükçe onaylanır. Yapılacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde sağlık hizmetleri çalışma süresine
dâhil edilir. Çalışılan günler ve saatler eğitim aile sağlığı merkezi/eğitim aile hekimliği birimi-
nin görünür bir yerine asılarak kişilerin bilgilenmesi sağlanır.

Tetkik ve tahlil işlemleri
MADDE 38 – (1) Eğitim aile sağlığı merkezi/eğitim aile hekimliği biriminde kayıtlı

kişiler için gereken tetkik, teşhis ve görüntüleme hizmetleri eğitim kurumunca verilir. Eğitim
aile sağlığı merkezlerinde laboratuvar hizmetinin verilmesi zorunlu olup müstakil olarak hizmet
verilen eğitim aile sağlığı merkezlerinde görüntüleme hizmeti de verilebilir. Eğitim kurumunun
talebi halinde bu hizmetler müdürlük aracılığı ile de temin edilebilir.

Diğer hususlar
MADDE 39 – (1) Eğitici ve asistanlar, bu Yönetmelikteki aile hekimlerinin, eğitim ku-

rumunca görevlendirilen aile sağlığı elemanları ise bu Yönetmelikteki aile sağlığı elemanları-
nın, yetkilerine sahip olup görev ve sorumlulukları ile yükümlüdürler.

(2) Eğitim aile sağlığı merkezlerinde eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanlarının göreve
başlayışları ve ayrılışları eğitim kurumu sorumluluğunda yapılır. Personel hareketleri bir ay
öncesinden Kuruma bildirilir.

(3) Eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanları; hizmet kalite standartlarının yükseltilme-
sinin sağlanması için Kurumca belirlenen birinci aşama eğitiminden muaftır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 40 – (1) 25/5/2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile

Hekimliği Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Diğer mevzuatta, 25/5/2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine yapılmış olan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Açılmış aile sağlığı merkezlerinin durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan

aile sağlığı merkezleri bina şartları ve fizik mekânları bakımından 1/1/2014 tarihine kadar bu
Yönetmelik ile getirilen asgari fiziki şartlara uygun hale getirilmek zorundadır.

İdari görevden ayrılması uygun görülmeyenler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İl sağlık müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak

görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliğine başvurmaları ve yerleştirilme hakkı
elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları Bakanlıkça uygun görülmeyenler, ilde
pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması halinde 15 inci maddenin birinci fıkrasının
(c) bendine göre yerleştirilirler.

Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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İnönü Üniversitesinden:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğreti-

minin esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; lisansüstü eğitim-öğretim, tezli ve tezsiz yüksek li-

sans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma
ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
b) ALES: Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan

akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavını,
c) Ana Bilim/Ana Sanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinde enstitüler için tanımlanan ana bilim/ana sanat dalını,

ç) Ana Bilim/Ana Sanat Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teş-
kilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen ana bilim/ana sanat dalı başkanını,

d) Bilim/Sanat Dalı: Ana bilim/ana sanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uy-
gulama yapan bir birimi,

e) Bilim/Sanat Dalı Başkanı: Ana bilim/ana sanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma
ve uygulama yapan birimin başkanını,

f) Danışman: Öğrenciye akademik çalışmalarda rehberlik yapmak üzere görevlendirilen
öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini,

g) DUS: Diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavını,
ğ) Enstitü: Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri enstitüle-

rini,
h) Enstitü Kurulu: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönet-

meliğinin 3 üncü maddesi uyarınca oluşturulan kurulu,
ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş

Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi uyarınca müdür başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürce
gösterilecek altı aday arasından ilgili enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üye-
sinden oluşan kurulu,

i) Eş değer Yabancı Dil Sınavları: Üniversitelerarası Kurulca, YDS veya ÜDS’ye eş
değer kabul edilen sınavları,

j) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
k) Ortak Lisansüstü Eğitim Programı: Yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim

kurumları ile ortak yürütülen lisansüstü eğitim programlarını,
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l) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için kayıt yaptırmış olan yüksek lisans ve doktora
öğrencisini,

m) Program: Enstitü ana bilim/ana sanat dallarında yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi,
n) Rektör: Üniversite Rektörünü,
o) Senato: Üniversite Senatosunu,
ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
p) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
r) YDS veya ÜDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını veya Üniversitelerarası

Kurul Yabancı Dil Sınavını,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Dönemleri, Lisansüstü Programın Açılması,

Başvuru ve Kabule İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve

bahar yarıyıllarına ek olarak Senato kararı ile yaz dönemi programı da açılabilir. Eğitim-öğre-
time başlama ve bitirme tarihleri Üniversitenin akademik takvimiyle belirlenir.

Lisansüstü programların açılması
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar enstitüye bağlı ana bilim/ana sanat dalı baş-

kanlığının görüşü, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı üzerine Yükseköğretim Ku-
rulunun kararı ile açılır.

(2) Aynı usule tabi olmak kaydıyla yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversitelerle ortak
lisansüstü programlar açılabilir.

Adaylarda aranan koşullar ve değerlendirme
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar

ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:
a) Resim ve müzik gibi güzel sanat alanları dışındaki alanlarda yüksek lisans program-

larına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden ilgili ana bilim/ana sanat dalınca uy-
gun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünden
en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya
uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca YDS veya
ÜDS’den en az 40 puan almış veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları zorunludur. Yük-
sek lisans başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için ALES puanının %
60'ı, yabancı dil puanının % 30'u ile lisans not ortalamasının % 10'unun toplamına göre aday-
ların sıralaması yapılır. Eşitlik durumunda ALES+yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara
öncelik verilir.

b) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına başvuran aday-
ların, kendi dallarındaki başarı değerlendirmesi sayısal, sözel veya eşit ağırlık puan türlerinin
birinden ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının % 15’i, lisans not ortalamasının %15’i
ile mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınav notunun % 20’sinin toplamına göre adaylar
sıralanır. Ancak programa başvuran adayların başarılı olarak değerlendirilebilmesi için mesleki
birikim ölçme ve değerlendirme sınav notunun en az 50/100 olma şartı aranır. Eşitlik duru-
munda ALES+yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.
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c) Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ve konservatuvar bünyesinde yüksek lisans prog-
ramlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden ilgili ana bilim/ana sanat dalınca
uygun görülecek bir lisans diplomasına, belirli bir taban puan aranmadan YDS, ÜDS veya Üni-
versitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil
sınavlarından birine girmiş olup herhangi bir puana sahip olmaları gerekir. Bu şartları taşıyan-
ların ilgili ana bilim/ana sanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikim ölçme ve değer-
lendirme sınavına girmeleri zorunludur.

ç) Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ve konservatuvar bünyesinde yüksek lisans prog-
ramlarına başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20’si, lisans not
ortalamasının %30’u, mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin top-
lamına göre yapılır. Toplam puanı 50’den düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda ya-
bancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

(2) Doktora programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve değerlendir-
meye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların; eğitim dalı yönünden ilgili ana
bilim/ana sanat dalınca uygun görülecek yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, başvurduk-
ları programın puan türünden en az 60 ALES puanı veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği
kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ay-
rıca YDS veya ÜDS’den en az 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından
eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip
olmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Al-
manca dillerinin birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
bir sınavdan bu puana eş değer bir puan alınması zorunludur.

b) Doktora programına başvurusu kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip adayların
kayıtlarının yapılabilmesi için ALES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının % 30'u ile hazırlık
sınıfları hariç en az beş yıllık öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının % 10’u, diğer
yüksek lisans derecesine sahip adayların ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortala-
masının toplamının yarısının % 10'u toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla adaylar
sıralanır. Eşitlik durumunda ALES+ yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

c) Eğitim dalı yönünden ilgili ana bilim/ana sanat dalınca uygun görülecek lisans dip-
lomasına sahip adayların doktora programına doğrudan başvurabilmeleri için en az 80 ALES
puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için be-
lirlenen standart puana sahip olmaları, YDS veya ÜDS puanlarının en az 65 olması veya Üni-
versitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için
belirtilen standart puana sahip olmaları, ayrıca lisans not ortalamalarının 100 üzerinden en az
85 olması veya lisans mezuniyet not ortalaması 100 üzerinden en az 75 olmak kaydıyla lisans
programından mezun oldukları yıl ilk % 5’e girmiş olmaları gerekir. Lisans derecesi ile baş-
vurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için ALES puanının % 60'ı, yabancı
dil puanının % 30'u ile hazırlık sınıfları hariç mezuniyet not ortalamasının % 10'u toplanarak
adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES+ yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik
verilir.

ç) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvurabilecek adaylardan tıp fakülteleri
mezunlarının tıpta uzmanlık sınavı temel tıp bilimleri puanının 0,7 ile klinik tıp bilimleri pua-
nının ise 0,3 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilen TUS temel tıp puanının en az 50 ol-
ması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS veya ÜDS puanlarının
en az 55 olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.
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d) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvurabilecek adaylardan diş hekimliği
fakülteleri mezunlarının; diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı (DUS) temel bilimleri
puanı ile klinik bilimler puanlarının 0,5 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen DUS temel
puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS
veya ÜDS puanlarının en az 55 olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları ge-
rekir.

e) Doktora programına doğrudan başvuru hakkı bulunan tıp fakültesi mezunu olmayan
adayların ise, en az 60 sayısal ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul
edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca
YDS veya ÜDS'den en az 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip ol-
maları gerekir. Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların kayıtlarının ya-
pılabilmesi için TUS veya DUS temel puanının veya ALES puanının % 60'ı, yabancı dil pua-
nının % 30'u ile mezuniyet not ortalamasının % l0'unun toplamının en az 60 olması koşuluyla
adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda TUS veya DUS temel puanı ile yabancı dil veya ALES ile
yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

f) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda doktora programlarına başvuran adayların,
kendi dallarındaki başarı değerlendirilmesinde; sayısal, sözel veya eşit ağırlık puan türlerinin
birinden ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %15'i, lisans not ortalaması ile yüksek
lisans not ortalaması toplamının yarısının %15'i ve mesleki birikim ölçme ve değerlendirme
sınav notunun %20’sinin toplamına göre adaylar sıralanır. Ancak programa başvuran adayların
başarılı sayılabilmeleri için mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınav notunun en az
50/100 olma şartı aranır. Eşitlik durumunda ALES + yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara
öncelik verilir.

g) Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ve konservatuvar bünyesinde doktora program-
larına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili ana bilim/ana sanat dalınca uy-
gun görülecek bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, YDS veya ÜDS’den en
az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan en
az 55 veya bu puanın eş değeri bir puan almış olmaları; ayrıca doktora programına başvurusu
kabul edilen adayların ilgili ana bilim/ana sanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi
ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sı-
ralaması; yabancı dil puanının %20'si, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması
toplamının yarısının %30'u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının
%50’sinin toplamına göre yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik
durumunda yabancı dil puanları yüksek olana öncelik verilir.

ğ) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili
ana sanat dalınca uygun görülecek bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve
güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ve konservatuvar haricinde ALES’in sözel bölümünden en
az 55, lisans diplomasıyla doğrudan başvuranlar için en az 70 standart puana sahip olmaları,
YDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul
edilen bir sınavdan bu puana eş değer puan almış olmaları, yabancı uyruklu öğrencilerin ana-
dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden aynı düzeyde puan almış
olmaları, ayrıca adayların ilgili ana sanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme
ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması;
yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının
yarısının %30’u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin topla-
mına göre yapılır. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olana öncelik verilir.
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h) Ortaöğretim alan öğretmenliği ve eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında özellikle uy-
gulayıcılara yönelik olmak üzere açılacak tezsiz yüksek lisans programları için yükseköğretim
üst kuruluşlarının kararları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato kararıyla özel şart-
lar belirlenebilir. Bu çerçevede yapılacak mülakat/yetenek/portfolyo incelemesi sınavları, ilgili
ana bilim/ana sanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca seçilen üç asıl, iki yedek
üyeden oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır. Sınav komisyonu, değerlendirme sonucunu
aynı gün ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir.

ı) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilgili enstitü yönetim
kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan edilir.

i) Sağlık, fen, eğitim ve sosyal bilimlere ait yüksek lisans ve doktora programlarında
ilgili ana bilim dalı kurulunun talebi halinde, diş hekimliği programlarında ise zorunlu olarak,
yukarıda belirtilen ALES, ÜDS, mezuniyet notuna ilaveten öğrencilerin değerlendirilmelerinde
yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik, uygulama sınavlarından biri veya birkaçı ya-
pılabilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tes-
piti ve değerlendirme ile ilgili işlemler ana bilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yö-
netim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda ALES %50 + ÜDS %15 + Mezuniyet notu
%15 + sınav notu %20 toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Toplam puanı 65’ten düşük
olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda sınav notu yüksek olana öncelik verilir.

j) Ortak lisansüstü eğitim programı yürütülen ana bilim/ana sanat dallarında, enstitülerin
öğrenci kabul koşullarında farklılık olması durumunda öğrenci başvuru koşulları, ilgili ana bi-
lim/ana sanat dallarının önerisi alındıktan sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

k) İlgili enstitüye kayıt yaptırmış olan lisansüstü öğrenciler, eğitim yarıyılı başında ens-
titü müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde, 1 yıl süreyle yabancı diller yüksekokulunda İn-
gilizce dil hazırlık eğitimi alabilirler. Bu süre, lisansüstü eğitim süresine dâhil edilmez.

l) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
adayların lisansüstü programlara kabullerinde, ALES veya uluslararası düzeyde eş değer kabul
gören bir sınav puanının yanı sıra gerekli görülmesi halinde, lisans ve/veya yüksek lisans not
ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile
başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, ALES veya uluslararası düzeyde eş
değer kabul gören bir sınav puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla de-
ğerlendirmeye alınacağı ve yüksek lisans veya doktora giriş başarı notunun alt sınırının ne ola-
cağı ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayı ile belirlenir.
Üniversite Senatosunun kararı ile, yalnızca ALES veya uluslararası düzeyde eş değer kabul
gören bir sınav puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Kontenjanlar en başarılı adaylardan baş-
lanarak doldurulur. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Gerekli görülen hallerde bun-
ların bilim seviyelerinin tespiti için sınav yapılabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve de-
ğerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Lisans derecesini başvurdukları ve kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora prog-
ramından farklı alanlarda almış olan adaylar için başvurdukları programın niteliği açısından
bütünlük sağlamak ve eğitim-öğretim eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili ana bilim/ana sa-
nat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı açılabilir.

b) Bilimsel hazırlık programı toplam altı ders ve 18 krediyi geçemez. Açılacak hazırlık
programı, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü
başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek
belirlenir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
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c) Bilimsel hazırlık programının normal süresi iki yarıyıldır. Başarısız olunan dersler,
tekrar edilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya dok-
tora programı sürelerine dâhil edilmez.

ç) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders prog-
ramı, lisans seviyesindeki derslerden; doktora öğrencisinin ders programı ise lisans/yüksek li-
sans seviyesindeki derslerden oluşur. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğ-
rencilerin ders programı, lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşturulabilir. Bu, ilgili li-
sansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Öğrencilerin
sınava girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulamaların ise %80’ine devam etmiş ol-
maları gerekir. Öğrencilerin lisans düzeyinde aldıkları dersler için final ve bütünleme/not yük-
seltme olmak üzere iki sınav hakları vardır. Başarı notu, yüksek lisans için 100 tam not üzerin-
den en az 65, doktora için 75’tir.

d) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık programı dersleri ile
birlikte ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile en fazla
iki ders ve altı krediyi geçmemek üzere lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

e) Bilimsel hazırlık programına kaydedilen öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer öğ-
rencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Öğrenci isterse, bilimsel hazırlık programında
aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları, başvuru koşulları

ve diğer hususlar ilgili ana bilim/ana sanat dallarının önerisi alındıktan sonra, enstitü yönetim
kurulu kararı ile belirlenerek, eğitim-öğretim döneminin başında Senatoda görüşüldükten sonra
Rektörlükçe ilan edilir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra ilanda belirtilen şartlara uymadığı tespit
edilen öğrencilerin ilgili ana bilim/ana sanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile eğitim-öğretim süresi sona ermeden ilişiği kesilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Enstitü bünyesindeki ana bilim/ana sanat dalı veya eş değer yüksek-

öğretim kurumlarında lisansüstü programlara kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamla-
mış bir öğrenci, lisansüstü programlara başvurduğu ana bilim/ana sanat dalının görüşü ve ens-
titü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

a) Yatay geçiş için öğrencinin,
1) Ayrılacağı programda kayıtlı olduğu derslerin tümünü başarmış olması,
2) Not ortalamasının tam notun en az % 80' i olması,
3) Yüksek lisans ve doktora programlarında teze başlamamış olması,
gerekir.
b) Yatay geçiş için kontenjanlar ana bilim/ana sanat dalları esas alınarak 8 inci maddeye

göre ilan edilir. Başvurular, ilgili ana bilim/ana sanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim
kurulunca 7 nci ve 8 inci maddelere göre değerlendirilir ve yarıyıl başından önce sonuçlandı-
rılır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Özel öğrenci kabulü ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen

ve 7 nci maddedeki lisansüstü eğitime başvuru koşullarını sağlayan bir öğrenci, ilgili ana bi-
lim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile açılmış olan lisans-
üstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Başvurular yarıyılın başlamasından önce so-
nuçlandırılır.

25 Ocak 2013 – Sayı : 28539                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 91



b) Özel öğrenci her yarıyıl bir ders alabilir.
c) Özel öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
ç) Öğrenci katkı payını yatırması ile ders kaydı yapılır.
d) Özel öğrencilik süresi iki yarıyıl ile sınırlıdır.
e) Özel öğrencilik sırasında son 3 yıl içinde alınan derslerden, daha sonra lisansüstü

program hakkı elde edildiğinde, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü alınarak
enstitü yönetim kurulunca muaf sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans/Doktora Programları ve Yürütülmesi

Yüksek lisans programları
MADDE 11 – (1) Lisansüstü eğitim, bir lisans diplomasına dayalı yüksek lisans ve li-

sans veya yüksek lisans diplomasına dayalı doktora ile bunların gerektirdiği eğitim-öğretim,
bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşur. Yüksek lisans programları tezli ve
tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi ana bilim/ana sanat dalında
ve nasıl yürütüleceği, ilgili enstitü kurulunun ve enstitü müdürünün önerisi üzerine Senato ta-
rafından karara bağlanır.

(2) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını; müzik ve
sahne sanatlarında ise, üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir lisansüstü programdır.
Sanatta yeterlik çalışmasına, lisans ve yüksek lisans başarı düzeyleri değerlendirilerek öğrenci
kabul edilir. Bu programlara kabul ve giriş sınavları ile ilgili koşullar Senato tarafından belir-
lenir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 12 – (1) Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve

yorumlama yeteneğini sağlama amacıyla düzenlenir. Yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla
en az 7, en çok 10 ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Ancak, Sağlık Bilimleri Ens-
titüsüne bağlı Ana Bilim dalları için ders sayısında üst sınır aranmaz.

Süre
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlaya-

mayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Dersler
MADDE 14 – (1) Ana bilim/ana sanat dalı başkanları, bir yarıyılın başlangıcından en

az bir hafta önce, öğrencilerin alacağı dersleri içeren ana bilim/ana sanat dalı kurulu kararını
enstitüye bildirir. Bu süre içinde ders değişikliği de yapılabilir.

(2) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla derslerin en çok iki tanesi
lisans dersleri arasından seçilebilir.

(3) Öğrenci gerektiğinde farklı ana bilim/ana sanat dallarından ve yurt içi ve farklı ens-
titülerden ders alabilir. Bu dersi alabilmesi için ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı gereklidir.

(4) Ders süreleri 45 dakikadır.
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Tez danışmanının atanması
MADDE 15 – (1) Tez çalışması yapma ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, tez konusu ise en geç üçüncü

yarıyılın başına kadar ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca enstitüye önerilir ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda veya
alanla ilgili öğretim üyesinin bulunmaması durumunda yurt içinde/yurt dışında başka üniver-
sitelerden de ikinci tez danışmanı atanabilir. Gerekli görüldüğünde İnönü Üniversitesi öğretim
üyeliğine atanma ve yükseltilme ölçütlerinde belirtilen yardımcı doçentlik atama ölçütlerine
sahip doktoralı öğretim görevlileri de enstitü yönetim kurulu kararıyla tez danışmanı olabilir.

b) Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Seminer sorumlu-
sunun tez ile ilişkili olarak önereceği seminer konusu, ikinci yarıyıldan itibaren ana bilim/ana
sanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman, en az on gün
önce ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup
akademik elemanların izlemesine açıktır. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alı-
narak ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla
ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir. Seminerden
başarısız olunması durumu, diğer derslerdeki başarısızlıkla aynı uygulamayı görür.

c) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi
ile ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştiri-
lebilir.

ç) İki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin danışmanlığı düşer.
d) Öğrencinin kayıt yenilediği yarıyıl itibariyle (a) bendine uygun olarak yeniden da-

nışman atanır.
Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini, ilgili enstitünün

tez yazım yönergesine uygun olarak yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
a) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kurulur. Jüri üyelerinden biri öğrencinin tez danışmanı
ve en az biri de İnönü Üniversitesi içindeki aynı veya en yakın bilim/ana bilim/ana sanat da-
lından veya başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya en yakın bilim/ana bilim/ana sanat
dalından olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci
tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

b) İlgili enstitünün tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanan yüksek lisans tezi,
en erken dördüncü yarıyılın başlangıcından sonra enstitüye ciltsiz olarak teslim edilir. Jüri, tezi
teslim aldığı tarihten itibaren on günden az olmamak üzere en geç otuz gün içinde enstitü yö-
netim kurulunca belirlenen yer ve zamanda öğrencinin tez savunma sınavını yapar. Sınav aka-
demik elemanların izlemesine açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi
sırasında sınav yerinde bulunamazlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve soru-
cevap bölümünden oluşur.

c) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez savunmasını
izleyen üç gün içerisinde enstitüye, sınavda sorulan soruları ve kısaca yeterli yanıt verilip ve-
rilmediğini de belirten bir tutanakla bildirilir. İlgili enstitünün tez yazım yönergesine göre ha-
zırlanmış ve kabul edilmiş tez, jüri üyelerince imzalanmış ve Müdür tarafından onaylanmış
şekliyle en az iki nüsha olarak bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.

25 Ocak 2013 – Sayı : 28539                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 93



ç) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzeltme
yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Tez savunma sınavında üst üste iki kez başarısız bu-
lunan öğrenci, yeni bir tez konusuyla ve gerekirse yeni bir danışmanla eğitimine devam eder.

Yüksek lisans diploması
MADDE 17 – (1) Tez sınavında başarılı olan, gerekli koşulları yerine getiren ve yüksek

lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az iki kopyasını tez sınavına giriş ta-
rihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi enstitü yönetim kurulunca bi-
çim yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, biçimi Senato tarafından belirlenmiş,
yüksek lisans diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir.
Enstitü müdürü ve Rektör imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ana
bilim/ana sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Örgün ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları
MADDE 18 – (1) Mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uy-

gulamada nasıl kullanılacağını göstermek amacıyla düzenlenir. Otuz krediden az olmamak
kaydıyla en az on iki ders ve bir dönem projesinden oluşur. Bu program sonunda yeterlik sınavı
yapılır.

(2) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden
ilgili ana bilim/ana sanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
Lisans not ortalamasına göre adayların sıralaması yapılır. İlgili ana bilim/ana sanat dalı kuru-
lunun talebi halinde mezuniyet notuna ek olarak öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı,
mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik, uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılabilir.
Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve de-
ğerlendirme ile ilgili işlemler ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü
yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda mezuniyet notu %60 + sınav notu %40
toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Dörtlü sisteme göre elde edilen başarı notunun
yüzlük sisteme dönüştürülmesinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme
tablosu kullanılır.

(3) Her yarıyılda, kayıt yenilemeyen öğrencinin durumu ana bilim/ana sanat dalına bil-
dirilir. İki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin danışmanlığı düşer.

(4) Öğrencinin kayıt yenilediği yarıyıl itibariyle 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a)
bendine uygun olarak yeniden danışman atanır.

Süre
MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programını azami 3 yıl içinde başarı ile tamamlaya-

mayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Dersler
MADDE 20 – (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık

yapacak bir öğretim üyesi veya İnönü Üniversitesi öğretim üyeliğine atanma ve yükseltilme
ölçütlerinde belirtilen yardımcı doçentlik atanma ölçütlerine sahip doktoralı bir öğretim gö-
revlisi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca ilk yarıyıl başında belirlenir.

b) Öğrencinin alacağı dersler danışmanı tarafından her yarıyılın ilk haftası içinde be-
lirlenerek ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne sunulur. Bu süre içinde
ders değişikliği yapılabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sı-
rasında almamış olduğu derslerden olması koşuluyla lisans derslerinden de seçilebilir.
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c) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında teorik ders, sadece teorik kısım-
dan oluşmaktadır. Teorik dersler uzaktan senkron veya asenkron olarak yapılır.

ç) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında uygulamalı ders, uygulamalı
derslerin teorik kısmı uzaktan senkron olarak yapılır. Uygulama kısmı ise ana bilim dalı kuru-
lunca belirlenerek yoğun uygulama programı şeklinde ve gruplar halinde, belirtilen uygulama
alanlarında ilgili öğretim elemanı denetiminde yüz yüze yapılır.

Dönem projesi
MADDE 21 – (1) Kredisiz olan dönem projesine en erken üçüncü yarıyılın başında

kaydolunur ve üçüncü yarıyılda proje hakkında bir rapor verilir. Rapor, biri danışman olmak
üzere ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca görevlendirilecek üç öğretim üyesi tarafından in-
celenerek salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verilir. Bu karar, ana bilim/ana sanat
dalı başkanlığınca üç gün içerisinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. İlgili enstitünün dönem
projesi hazırlama kılavuzuna göre hazırlanmış ve kabul edilmiş dönem projesi, jüri üyelerince
imzalanmış ve enstitü müdürü tarafından onaylanmış şekliyle en az üç nüsha olarak iki hafta
içerisinde enstitüye teslim edilir. Dönem projesi reddedilen öğrenci, yeni bir dönem projesi ile
devam eder. Dönem projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç bir ay içinde ge-
rekli düzeltmeleri yapar ve rapor ilgili jüri tarafından incelenerek karara bağlanır.

(2) Sınavların değerlendirilmesi ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Ders başarı notu, ara sınavı ile yılsonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle

elde edilir ve bu sonuç, öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara sınav türünde olan
sınavlar ilke olarak internet ya da iletişim ağları üzerinden yapılabilir. Yılsonu sınavları ise gö-
zetim altında yapılır.

b) Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınavların ortalamasının etkisi %50, yıl-
sonu sınavının etkisi %50’dir. Dersten başarılı sayılabilmek için, yıl sonu sınavından en az 70
puan almış olmak, ara sınav ve yılsonu sınavının yüzdelerinin toplamının da en az 65 olması
gerekir. Aksi takdirde öğrenci o dersten başarısız sayılır.

c) Teorik+uygulamalı derslerin uygulama kısmının değerlendirilmesi, uygulama orta-
mında gözlem yoluyla yapılır ve ikinci ara sınav olarak kabul edilir.

ç) Uygulama derslerinin ara sınavı yoktur. Uygulama derslerinin değerlendirilmesi uy-
gulama ortamında gözlem yoluyla yapılır ve geçme notu olarak kabul edilir. Dersten başarılı
sayılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir. Dersten başarısız olunması durumunda
ders tekrarı yapılır.

Yeterlik sınavı
MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Program sonunda yapılacak yeterlik sınavı için biri öğrencinin danışmanı, biri başka

bir ana bilim/ana sanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere ana
bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üç veya beş kişilik
jüri kurulur. Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenci yeterlik sınavına alı-
nır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci üç ay içinde yeniden sınava alınır. Yeterlik sına-
vında üst üste iki defa başarısız olan öğrenci, aldığı toplam kredinin en az 1/3’i oranında kredili
ders alıp başarılı olmadan tekrar yeterlik sınavına giremez.

b) Yeterlik sınavı üçüncü yarıyıldan önce yapılamaz. Yeterlik sınavının yapılacağı yer
ve zaman enstitü tarafından en az 15 gün önce ilan edilir. Sınav akademik elemanların izleme-
sine açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde
bulunamazlar.
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Yüksek lisans diploması
MADDE 23 – (1) Gerekli koşulları yerine getiren ve yeterlik sınavında başarılı olan

öğrenciye, şekli Senatoca belirlenmiş yüksek lisans diploması verilir. Enstitü müdürü ve Rektör
imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ana bilim/ana sanat dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

Doktora programı
MADDE 24 – (1) Programın amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak
için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı; dersler, iki seminer,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora yeterlik komitesi
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavları, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından öne-

rilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora
yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları ha-
zırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi, enstitü yö-
netim kurulu onayıyla kesinleşir. Doktora yeterlilik komitesi üyeleri, ana bilim/ana sanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla gerektiğinde değiştirilebilir. Ana bi-
lim/ana sanat dalı teklif ettiği takdirde, doktora yeterlik komitesinin görevlerini enstitü yönetim
kurulu da yürütebilir.

Tez danışmanı
MADDE 26 – (1) Tez danışmanı belirleme esasları şunlardır:
a) Enstitülere bağlı ana bilim/ana sanat dallarında doktora programının en geç birinci

yarıyılın sonuna kadar her bir öğrenci için ders seçiminde ve tezin yürütülmesinde yardımcı
olacak bir danışman ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun
onayı ile görevlendirilir.

b) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanlarının görevlendiril-
mesinde İnönü Üniversitesi öğretim üyeliğine atanma ve yükseltme ölçütlerine sahip öğretim
üyelerine öncelik verilir. Yardımcı doçentlik atama ölçütlerine sahip doktoralı öğretim görev-
lileri de tezin niteliğinin gerektirdiği durumlarda ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla danışman olarak atanabilir.

c) Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla
Üniversite içinden, yurt içinden veya yurt dışından bir üniversiteden de ikinci danışman ata-
nabilir.

ç) Tez danışmanları öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danışmanlık
görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü mü-
dürlüğünce tespiti halinde ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin
tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

d) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının gö-
rüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı de-
ğiştirilebilir.

Süre
MADDE 27 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 9 yıldır. Doktora programını
bu süreler içerisinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde
belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek
koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara
katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğ-
rencilik statüleri devam eder.
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(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler sonunda tamamlayamadığı
için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak
üzere yeni süre verilir.

Dersler
MADDE 28 – (1) Toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz, en çok on

iki ders alınır. Ancak, sağlık bilimleri enstitüsüne bağlı ana bilim/ana sanat dalları için ders sa-
yısında üst sınır aranmaz.

2) Doktora eğitimine kabul edilen adaylar ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşu-
luyla, derslerin en çok iki tanesi yüksek lisans dersleri arasından, lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olması koşuluyla en çok iki tanesi lisans dersleri arasından seçilebilir. Lisans dersleri
ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(3) Öğrencinin farklı ana bilim/ana sanat dallarından, farklı enstitülerden ve üniversi-
telerden ders alması durumunda alacağı dersler, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(4) Ders süresi 45 dakikadır.
Seminerler
MADDE 29 – (1) Tez danışmanı, seminerleri yürütmekle yükümlüdür. Öğrenci, tez

konusu ile ilgili iki seminer vermek zorundadır. Seminerler ikinci ve dördüncü yarıyıl arasında
verilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından ens-
titüye bildirilir ve en az on gün önce ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup öğretim ele-
manlarının ve lisansüstü öğrencilerinin izlemesine açıktır. Sunulan seminer, tez danışmanının
görüşü alınarak ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerden başarısız olunması halinde öğrenci
izleyen ilk yarıyılda seminerini tekrarlar. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir
tutanakla ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir.

(2) Yeterlik sınavında başarılı olan ağız, diş ve çene cerrahisi ana bilim dalı doktora
programı öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmeleri için ana bilim dalı başkanlığınca
belirlenen rotasyonlardan en az dördünü yapmaları zorunludur.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde beşinci ya-

rıyılda, başarısız olunması durumunda altıncı yarıyılda yapılır. Yeterlik sınavının yapılacağı
yer ve zaman ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından en az on beş gün önce enstitüye
bildirilir. Yeterlik sınavında üst üste iki defa başarısız olan öğrenci, aldığı toplam kredinin en
az 1/3’i oranında kredili ders alıp başarılı olmadan tekrar yeterlik sınavına giremez. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı du-
rumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir. Doktora yeterlik sınavının yapılmasında yazılı kısımda en az iki
gözetmen bulunur. Kullanılan sınav kâğıtları enstitü onaylı ve jüri imzalı olmalıdır. Başarı no-
tunun hesaplanmasında, yazılı ve sözlü sınavlarda geçer not almak koşuluyla her ikisinin or-
talaması alınır.
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Tez izleme komitesi
MADDE 31 – (1) Tez izleme komitesi belirleme esasları şunlardır:
a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan her doktora öğrencisi için, ana bilim/ana sanat

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeterlik sınavını takip eden bir
ay içinde, üç öğretim üyesinden oluşan bir tez izleme komitesi oluşturulur. Komitede, tez da-
nışmanından başka, ilgili ana bilim/ana sanat dalından bir üye ve ana bilim/ana sanat dalı dı-
şından bir üye yer alır. İkinci tez danışmanı tez izleme komitesi içinde yer alamaz, ancak dile-
diği takdirde komite toplantılarına katılabilir. Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

b) Tez izleme komitesi ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kez olmak
üzere yılda iki kez toplanır. Toplantı tarihi, tez danışmanının da görüşü alındıktan sonra ana
bilim/ana sanat dalı başkanlığınca belirlenerek toplantı tarihinden en az bir ay önce ilgili ens-
titüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Ancak enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği
geçerli bir nedenle tez izleme komitesi toplantısına katılamayan tez izleme komitesi üyesi, in-
celediği tez gelişme raporu ile ilgili görüşünü yazılı olarak ilgili ana bilim/ana sanat dalı baş-
kanlığına bildirebilir. Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı bu raporları süresi içinde ilgili tez
izleme komitesi üyelerine ulaştırır. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir
sonraki dönemde yapılacak çalışma planı yer alır. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez gelişme raporu ve ilgili evrak, on beş gün içe-
risinde enstitüye gönderilir. Komite tarafından üst üste iki kez, aralıklı olarak ise üç kez başa-
rısız bulunan öğrenci yeni bir tez konusuyla ve gerekirse yeni bir tez danışmanı ile eğitimine
devam eder.

Tez önerisi
MADDE 32 – (1) Tez önerisi kabul esasları şunlardır:
a) Yeterlik sınavını başaran öğrenci en geç altı ay içerisinde yapacağı araştırmanın ama-

cını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, sözlü savunmadan en az on beş gün
önce tez izleme komitesi üyelerine verir. Tez önerisi komite önünde sözlü olarak savunulur.
Tez izleme komitesi tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar,
ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca savunmayı izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla
bildirilir.

b) Tez önerisi reddedilen öğrenciler, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına
sahiptirler. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulur. Programa aynı danışman ile
devam etmek isteyen bir öğrenci tez önerisi savunmasını izleyen üç ay içinde, danışman ve tez
konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tez önerisi savunmasına tekrar alınır.

Doktora tezi
MADDE 33 – (1) Doktora tezi kabul esasları şunlardır:
a) Doktora tezinin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bi-

linen yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
b) Doktora öğrencisi tez savunma sınavına sekizinci yarıyılın başından önce giremez.
c) Öğrenci, ilgili enstitü tez yazım yönergesine uygun şekilde hazırlanmış, ciltlenmemiş

yedi adet taslak tez ile birlikte ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı aracılığı ile bağlı bu-
lunduğu enstitüye başvurur.

ç) Doktora tez jürisi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerin-
den, en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asıl, iki ye-
dek üyeden oluşur.
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d) Jüri üyeleri tezi teslim aldıkları tarihten itibaren yirmi günden az olmamak üzere en
geç otuz gün içinde enstitü yönetim kurulunca belirlenen yer ve zamanda öğrenciyi tez sınavına
alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sı-
nav, akademik elemanların izlemesine açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve jürinin değer-
lendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar.

e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
bu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerindeki işlemleri tekrar ederek tezini aynı
jüri önünde yeniden savunur. Tez savunma sınavında üst üste iki kez başarısız bulunan öğrenci,
yeni bir tez konusuyla ve gerekirse yeni bir tez danışmanıyla eğitimine devam eder.

f) İlgili enstitünün tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanmış ve tez savunma jü-
risi tarafından kabul edilmiş tez, jüri üyelerince imzalanmış ve enstitü müdürü tarafından onay-
lanmış şekliyle en az iki nüsha olarak bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.

Doktora diploması
MADDE 34 – (1) Tez sınavında başarılı olan, gerekli koşulları yerine getiren ve doktora

tezinin ciltlenmiş, jüri üyelerince imzalanmış en az iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi enstitü yönetim kurulunca biçim yö-
nünden uygun bulunan doktora öğrencisine, biçimi Senatoca belirlenmiş doktora diploması
veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Enstitü müdürü ve Rektör
imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ana bilim/ana sanat dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamaya Yönelik Esas Hükümler

Kayıt yenileme
MADDE 35 – (1) Lisansüstü öğrencisi, akademik takvimde belirtilen süre içinde şahsen

veya noter tasdikli özel vekâlet yoluyla enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçe-
vesinde kaydını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kaydını
yenilemeyen öğrenciler, derslere ve tez çalışmasına devam edemez, yeterlik ve tez savunma
sınavına giremez. Bu Yönetmelikte belirtilen normal sürede eğitimini tamamlayamayan öğ-
renciler, katkı payını yatırarak kayıtlarını yaptırdıkları sürece ders, sınav ve tez hazırlama faa-
liyetlerine devam ederler, ancak diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt dondurma
MADDE 36 – (1) Enstitü yönetim kurulu, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi

üzerine, öğrencinin uzun süren bir hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı burs
kazanma veya tabi oldukları özel kanunlarca ücretli veya ücretsiz izinli sayılma veya enstitü
yönetim kurulunun haklı ve geçerli nedenlere dayanarak uygun göreceği durumlarda, en çok
iki yıla kadar kayıt dondurma kararı verebilir.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 37– (1) Dersler ve bu derslerin kredisinin belirlenmesi esasları şunlardır:
a) Kredi değeri, teorik derslerde bir saat/hafta; laboratuvar ve uygulamalarda iki

saat/hafta için bir ölçü birimidir. Uzmanlık alan dersi hariç diğer dersler için 4 kredi ve 20
AKTS değerinden fazla olamaz.

b) Enstitülerde her biri en çok 4 kredilik olmak üzere ders açılabilir. Bir dönemde
4 kredilik derslerden sadece bir tanesi seçilebilir. Lisansüstü derslerin kredi değerleri enstitü
kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile kesinleşir.
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c) Her öğretim üyesi, bir yarıyılda tezsiz yüksek lisans dersleri, seminer ve uzmanlık
alan dersleri dışında, sağlık bilimleri alanında en fazla dört, diğer alanlarda en fazla iki lisans-
üstü ders verebilir, ancak enstitü yönetim kurulunun kararı ile ders sayısı üçe çıkarılabilir ve
en fazla yedi lisansüstü öğrencisinin tez danışmanlığını yapabilir.

ç) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredili derslerden sayılmaz.
d) Tez danışmanı yönetim kurulunca onaylanmış olan bir öğrenci için uzmanlık alan dersi

açılabilir. Uzmanlık alan dersi, her bir öğrenci için 2 saat/hafta teorik ders yüküdür. 2 + 0 = 0
olmak üzere en fazla altı saate kadar uzmanlık alan dersi ücreti ödenebilir. Tez danışmanlığı
ise, her bir öğrenci için 1 saat/ hafta pratik ders yüküdür. 0 + 1 = 0 olmak üzere en fazla yedi
saate kadar tez danışmanlık dersi ücreti ödenebilir.

e) Bitirme ödevi, dönem projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme
ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetlerini yöneten öğretim elemanları, öğrenci sayısına bakıl-
maksızın toplam 2 saat /hafta uygulamalı ders yükü yüklenmiş sayılır.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 38 – (1) Sınavlar ve sınavların değerlendirilmesi esasları şunlardır:
a) Öğrenci, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav değerlendirmesine alınır. Ara sınav zorunlu

değildir.
b) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin % 70'ine, uygula-

maların ise % 80'ine devam etmiş olması gerekir.
c) Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından her yıl belirlenen ve duyurulan zaman-

larda yapılır. Yarıyıl sonu sınavında geçer not, yüksek lisans için tam notun en az % 65'i, dok-
tora için ise tam notun en az % 75’idir. Ara sınav yapılmış ise başarı notuna katkısı % 30’ dur.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 39 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf

notu verilir. Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre
karşılıkları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

Not Harf Karşılığı (Açıklama) Katsayısı
90 – 100 AA 4
85 – 89 BA 3,5
80 – 84 BB 3
75 – 79 CB (Doktora için en düşük başarı notu) 2,5
70 – 74 CC 2
65 – 69 DC (Yüksek lisans için en düşük başarı notu) 1,5
64 ve altı DD (Geçmez) 1
FG Sınava girmedi 0
FF Devamsız 0
BŞ Başarılı -
BZ Başarısız -
Ders tekrarı
MADDE 40 – (1) Başarısız olunan dersler tekrarlanır. Tekrar açılmayan derslerin yerine

öğrenci, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı önerisiyle, enstitü yönetim kurulunca onaylanan
başka ders(ler)i alabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 41 – (1) Derslerin sınav sonuçlarına sadece maddi hataya ilişkin itirazda bu-

lunulabilir. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne
yazılı olarak yapılır. Enstitü müdürü, sınav sonucu ile ilgili maddi hatanın bulunup bulunma-
dığını ilgili Ana bilim/ana sanat dalı başkanı ve dersin öğretim üyesi ile birlikte değerlendirerek
belirler ve enstitü yönetim kuruluna 30 gün içerisinde sunar. Değişikliği enstitü yönetim kurulu
karara bağlar.
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Mazeret sınavı
MADDE 42 – (1) Doğum raporu veya hastalık için herhangi bir resmi yataklı tedavi

kurumundan alınacak bir kurul raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin mülki amirinden
alınacak resmî ve gerekçeli bir yazıyla durumunu belgelendiren öğrenciye, giremediği yarıyıl
sonu sınavları için enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Bunun dışındaki du-
rumlarda enstitü yönetim kurulu karar verir.

Disiplin
MADDE 43 – (1) Enstitülerin ilgili programlarına kayıtlı öğrenci, 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliğine tabidir. Kayıt silinmesini gerektiren disiplin cezası almış olan öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir ve bu öğrenci İnönü Üniversitesine bağlı enstitülere yeniden başvuramaz.

Ders saydırma ve muafiyet
MADDE 44 – (1) Öğrencinin bir yükseköğretim kurumundan lisansüstü seviyede ala-

rak başardığı dersten muaf tutulma isteği, eğitim–öğretimin başlamasından itibaren bir ay içe-
risinde başvurmak koşuluyla, ilgili ana bilim/ana sanat dalının görüşü alınarak kayıtlı bulun-
duğu programın kredi alt limitinin 1/3’ini geçmemek ve son üç yılda alınmış olmak kaydıyla
enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu durumda olan öğrencilerin yeterlik sına-
vına alınma tarihi enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yarıyıl öne alınabilir.

(2) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş, en az yedi dersten başarılı
olmuş, disiplin cezası almamış ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş veya kesilme duru-
muna gelmemiş bir öğrenci, doktora programına devam etmek istemediği takdirde başvuru de-
ğerlendirme tarihi itibariyle 13 üncü maddede yazılı süre dolmamış olmak kaydıyla tezli yüksek
lisans programına geçme başvurusunda bulunabilir. Enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi
durumunda tezli yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programına geçen öğ-
renci, bu programın uzmanlık dersi, seminer ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları yerine
getirmek zorundadır.

Öğrenci değişimi
MADDE 45 – (1) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişimi programları çerçevesinde yurt

içi ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğ-
rencilerin kayıtları, bu süre içerisinde enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresin-
den sayılır. Öğrencilerin tez danışmanlarının nezaretinde uygulanacak öğrenci değişimi prog-
ramı, ilgili ana bilim/ana sanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1/7/1996 tarihli ve

22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Se-
nato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 47 – (1) 22/8/2007 tarihli ve 26621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012 tarihli ve 2012/4104 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı eki Etilen Glikol (etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında
Karar uyarınca, Etilen Glikol (etandiol) ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi
ile başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 20/12/2012 tarihli ve 2012/4104 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı eki Etilen Glikol (etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalatta Kota ve Tarife
Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı
MADDE 3 – (1) 20/12/2012 tarihli ve 2012/4104 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uya-

rınca, 2905.31.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P) Etilen Glikol (etandiol)
ithalatında açılan 200.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı, tarife kontenjanı konusu Etilen
Glikol (etandiol) maddesini üreten veya üretiminde hammadde olarak kullanan sanayicilere
yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren on beş gün içerisinde, EK-1 de belirtilen belge ve bilgileri tam ve eksiksiz
olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zo-
runlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve
kayıt numarası esas alınacaktır.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) EK-1 de yer alan belge ve bilgiler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu bel-
geleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda
talepler tam olarak karşılanır.

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise
dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim kapasitesi, üretim miktarı, tüketim
miktarı, satın alımlar ve/veya ithalat performansı çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından
daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak yeni
bir tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kon-

tenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, 2905.31.00.00.00 G.T.İ.P’in-
de yer alan etilen glikol için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı dü-
zenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma
nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha
olarak düzenlenir.
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İthal lisansı geçerlilik süresi
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca

(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil)
geçerli olup, bu süre uzatılamaz.

Gümrük beyannamesinin tescili
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyan-

namelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili

gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mü-
hür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen
sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma

ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,
Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden
düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni
ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü)
bildirilir.

İthal lisansının revizesi
MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal
lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine
ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize ta-
lepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvu-
runun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya tem-
silciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik ta-
lepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi
MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün

içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade
edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, Bakanlar Kurulunun 20/12/1995

tarihli ve 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Tarih : 18/1/2013
Karar No : 2013/10
Konu : Muğla-Ula-Akyaka (3841 no’lu parsel)

İmar Planı Değişikliği
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 31/12/2012 tarih ve 8884 sayılı yazısına istinaden;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Muğla

İli, Ula İlçesi, Akyaka Beldesi sınırları içerisinde yer alan toplam 19.299,92 m2 yüzölçümlü
3841 no'lu parsele "Konut Alanı (Emsal: 0.60, Hmax: 2 Kat), Trafo, Park ve Yol" fonksiyonu
önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

karar verilmiştir.

25 Ocak 2013 – Sayı : 28539                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 111

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 111



Sayfa : 112                             RESMÎ GAZETE                                 25 Ocak 2013 – Sayı : 28539

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 112



25 Ocak 2013 – Sayı : 28539                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 113

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 113



Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 24/1/2013

KARAR NO : 2013/ÖİB-K-01

KONU : Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; Bozüyük, Haraklı-Hendek ve

Pazarköy-Akyazı  Hidroelektrik Santrallerinin İşletme Hakkının

Verilmesi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 30/5/2003 tarih ve 2003/34 sayılı kararı ile

özelleştirme kapsamına, 19/10/2009 tarih ve 2009/59 sayılı kararı ile özelleştirme programına

alınarak özelleştirme stratejisi belirlenen Elektrik Üretim A.Ş.ye ait hidroelektrik santrallerin-

den Bozüyük, Haraklı-Hendek ve Pazarköy-Akyazı Hidroelektrik Santrallerinin “İşletme Hak-

kının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde be-

lirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

• 710.000 (yediyüzonbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Eyyüpoğlu Mü-

hendislik Elektrik Enerjisi Toptan Satış Ltd. Şti.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hak-

kının verilmesine, Eyyüpoğlu Mühendislik Elektrik Enerjisi Toptan Satış Ltd. Şti.nin sözleş-

meyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, te-

minatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline dair verilen kararın onaylanma-

sına,

• Bu karar çerçevesinde işletme hakkı devir sözleşmesinin imzalanması ve karar ge-

reklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına 

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı kararına istinaden karar verilmiştir.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilere

ilişkin Bağımsız Denetim Resmi Sicil kayıtlarının elektronik ortamda tam, doğru ve güvenilir

bir şekilde tutulmasına ve resmi sicil bilgilerinden Kurum tarafından belirlenenlerin ilan edil-

mesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin res-

mi sicile kaydı gereken bilgilerinin; tescili, kontrol ve takibi, güncel tutulması, güvenliği, pay-

laşımı ve ilanına ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğdeki terimler Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan

anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS): Kurum tarafından oluşturulan, resmi

sicil ve yetkilendirme işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, tescil ve ilan edilmesi ge-

reken içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri tabanını da içeren bilgi işlem sistemini,

b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu-

nun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

c) Sicil: Bağımsız Denetim Resmi Sicilini,

ç) Sicile kayıt grubu: Denetim kuruluşu ve denetçilerin sicilde tescil işlemlerinin yürü-

tüldüğü ayrı grupları,

d) Tadil işlemi: Sicilde kayıtlı bulunan hususlarda meydana gelen değişikliğin kayda

geçirilmesi işlemini,

e) Terkin işlemi: Sicil kayıtlarındaki bir hususun silinmesi işlemini,

f) Tescil işlemi: Tescile tabi bir hususun sicile kayıt işlemini,

g) Yönetmelik: Bağımsız Denetim Yönetmeliğini,

ğ) Zaman damgası: Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı

veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı ta-

rafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Bağımsız Denetim Resmi Sicili, Sicil Esasları ve Kayıt Usulü

Bağımsız denetim resmi sicili

MADDE 5 – (1) Denetim kuruluşları ve denetçilere ilişkin kayıtlar, Kurumca elektronik

ortamda tutulan Bağımsız Denetim Resmi Sicilinde izlenir.

(2) Sicile, Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer verilen bil-

giler, sürekli eğitim bilgileri; yargı organları, Kurum ve diğer kamu kurumları ve meslek ör-

gütleri tarafından verilen cezalar, uygulanan müeyyideler, Kurum ve diğer kamu kurumları ta-

rafından yürütülen gözetim ve denetime ilişkin bilgiler ile mührün takibine ilişkin bilgiler kay-

dedilerek takibi yapılır.

(3) Sicile kayıtlı olmayanlar denetim faaliyetinde bulunamazlar.

Sicil esasları

MADDE 6 – (1) Sicilde aşağıdaki esaslar hakimdir:

a) Beyan: Kişinin güvenli elektronik imza ile beyan ettiği bilgi ve belgeler Kurumca

kontrol edildikten sonra tescile esas olur.

b) Önemlilik: EYBİS’te Kurumca önemli görülen bilgilerin kaydı tutulur.

c) Gerçeğe uygunluk: Sicil kayıtlarının gerçeği tam ve doğru olarak yansıtması esastır.

ç) Güncellik: EYBİS’te kayıtlı bilgilerin güncel tutulması esastır.

d) Alenilik: EYBİS’te kaydı tutulan bilgilerden Kurumca belirlenenler kamuya ilan edilir.

Sicil dili

MADDE 7 – (1) Sicil kayıtları Türkçe tutulur. EYBİS’te kaydı tutulan bilgilerle ilgili

olarak yurt dışından temin edilecek belgelerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca veya Türki-

ye’nin o ülkedeki konsolosluğunca ya da Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçeve-

sinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

hükümlerine göre onaylanmış olması ve müracaata belgelerin tercümelerinin de eklenmesi

şarttır.

Kayıt yeri

MADDE 8 – (1) Denetim kuruluşu ve denetçilerin sicil işlemleri, EYBİS üzerinde ger-

çekleştirilir ve sicil kayıtları bu sistem üzerinde tutulur.

Sicil kayıt grubu

MADDE 9 – (1) Denetim kuruluşu ve denetçilerin sicil işlemleri kayıt grupları esas

alınarak yürütülür.

(2) Sicilde kayıtlı bulunanlar mesleki faaliyetleri açısından aktif veya pasif olma du-

rumlarına göre iki ayrı grupta listelenir.

(3) Kurum tarafından, denetimi yapılacak işletmenin büyüklüğü, faaliyetleri ile tabi ol-

duğu düzenlemelerin özelliği ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenen işletmeleri denet-

lemek üzere farklı listeler oluşturulması halinde denetim kuruluşları ve denetçiler sicilde buna

göre listelenir.
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Kayıt numarası

MADDE 10 – (1) Sicile kaydı yapılan denetim kuruluşu ve denetçiye EYBİS üzerinde,

sicile tescil sırasında, bir kayıt numarası verilir.

(2) Kayıt numarası, sicile kayıt grubu dikkate alınarak, bir (1)’den itibaren teselsül eden

numarayı ifade eder.

Sicil numarası

MADDE 11 – (1) Kurum tarafından her denetim kuruluşuna ve denetçiye, tescil işlemi

sırasında bir sicil numarası verilir.

(2) Sicil numarası,

a) Kurumca bağımsız denetçi mührü teslim edilen denetçiler için “BD/Yetkilendirilme

Yılı/Kayıt Numarası/Mühür Numarası”,

b) Mühür teslimi yapılmayan denetçiler için “BD/Yetkilendirilme Yılı/Kayıt Numarası/0”,

c) Denetim kuruluşlarının sicil numarası, “BDK/Yetkilendirilme Yılı/ Kayıt Numarası”,

ç) Denetim kuruluşu şubelerinin sicil numarası ise “BDK/Yetkilendirilme Yılı/ Kayıt

Numarası/Şube Sıra Numarası”,

olacak şekilde belirlenir.

(3) Bu maddede geçen “BD” bağımsız denetçiyi, “BDK” bağımsız denetim kuruluşunu;

“Yetkilendirilme Yılı” ise denetim kuruluşu ve denetçiye denetim yetkisinin verildiği yılı ifade

eder.

Eski kayıtların muhafazası

MADDE 12 – (1) EYBİS sicil kayıtları kayıt tarihlerine göre; güncel kayıtlar aktif ola-

rak gözükecek şekilde, tadil veya terkin işlemine tabi tutulmuş olan eski kayıtlar ise istendi-

ğinde erişilebilecek, ancak üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak şekilde pasif olarak

tutulur.

Sicilde tutulacak bilgilerin teyidi

MADDE 13 – (1) Denetim kuruluşları ile denetçiler tarafından Kuruma bildirilen ve

sicilde tescil, tadil ve terkin işlemini gerektiren bilgi ve belgelere ilişkin olarak gerektiğinde

ilgili kurumların veri tabanlarından yararlanılabilir, bunlardan teyit alınabilir.

Şekli hataların tadili

MADDE 14 – (1) Şekle ilişkin olarak sonradan tespit edilen hatalar Kurumca resen

veya talep üzerine tadil edilir.

(2) Tadili gerektiren belgeler ile birlikte tadilin gerekçesi de sisteme yüklenir.

(3) Tadil işlemi ilk tescil tarihini etkilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sicil İşlemleri ve İlan

Sicil işlemleri

MADDE 15 – (1) Sicil işlemleri; tescil, tadil ve terkin işlemlerinden oluşur.

(2) Kayıtların dayanağını teşkil eden belgeler Kuruma gönderilir.

(3) Tescil edilecek tüm hususlar ile tadil ve terkin işlemlerinin belgeye dayanması esas-

tır. Belgeye dayanmayan hususlar sicil işlemine konu edilemez.
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(4) Denetim kuruluşlarında mevzuatta öngörülen diğer yükümlülükler yerine getiril-

medikçe ve gerekli harç ve ücretler ödenmedikçe sicile ilk kayıt işlemi yapılmaz.

(5) Denetçilerde gerekli harç ve ücretler ödenmedikçe sicile ilk kayıt işlemi yapılmaz.

(6) Kurum tarafından öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, yetki belgeleri iptal edi-

lenlerin EYBİS kayıtları resen terkin edilir.

Tescil talebi

MADDE 16 – (1) Tescil, kural olarak talep üzerine yapılır. Resen ya da mahkemelerin

veya ilgili kurumların bildirimi üzerine yapılacak tescillere ilişkin hükümler saklıdır.

(2) İlk tescil talebine, gerekli harç ve ücretlerin ödendiğine dair belgeler eklenir.

Müracaata yetkili kişiler

MADDE 17 – (1) Sicile müracaat;

a) Denetçilerde, şahsen veya görev alınan denetim kuruluşu aracılığıyla,

b) Denetçinin ölüm, gaiplik ve temyiz kudretinden yoksunluk hallerinde yetkili tem-

silcisi, mirasçısı veya vasiyeti tenfiz memuru tarafından,

c) Denetim kuruluşlarında, imza yetkisini haiz kişiler tarafından,

ç) Denetim kuruluşlarının iflas, konkordato, tasfiye, devir, birleşme, bölünme ve benzeri

hallerinde tasfiye memuru, yetkili temsilcisi veya imza yetkisini haiz kişiler tarafından,

yapılır.

Mahkeme kararı veya resmi kurumun bildirimi üzerine tescil

MADDE 18 – (1) Tescile konu bir hususun mahkeme kararıyla ya da resmi yazıyla bil-

dirilmesi halinde Kurum bu hususu tescil eder.

Tescil işlemlerinde süreler

MADDE 19 – (1) Denetim kuruluşları, yetkilendirme işleminin kendilerine tebliğinden

itibaren tescil ve ilana yönelik işlemlerin tekemmülü için doksan gün içinde Kuruma müracaatta

bulunurlar.

(2) Sicilde tadil veya terkine konu olacak işlemler, bilgi veya belgede meydana gelen

değişikliğin gerçekleştiği günden sonraki on gün içinde Kuruma bildirilir.

(3) Tescil, tadil ve terkine ilişkin bu maddedeki işlemlere dair müracaat ve bildirim yü-

kümlülüğünün süresi içinde yerine getirilmediğinin Kurumca tespit edilmesi halinde müracaata

yetkili kişilerden, bu tespiti takip eden otuz gün içinde müracaat ve bildirimde bulunmama se-

bebi hakkında açıklama istenir. Bu sürenin sonunda Kurum, ilgili hususun tescil edilmemesi

ile varsa konu hakkındaki önceki kararının iptali cihetine gidebilir veya işlemi resen tescil ede-

rek ilgililer hakkında idari veya adli işlem başlatır.

Müracaat ve bildirim zamanının tespiti

MADDE 20 – (1) Kuruma elektronik ortamda yapılan müracaat ve bildirimlerde mü-

racaat veya bildirim tarihi, işlemin EYBİS’teki zaman damgası ile kayıt altına alındığı tarihtir.

Kurumun inceleme yükümlülüğü

MADDE 21 – (1) Kuruma yapılan müracaat veya bildirimler, Kurumca;

a) Tescili talep edilen hususun sicile kaydı gerekli bir husus olup olmadığı,

b) Tescil talebinin mevzuatta öngörülen sürede ve müracaata yetkili kişiler tarafından

yapılıp yapılmadığı,
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c) Kurumca istenilen belgelerin müracaat ekinde yer alıp almadığı,

ç) Tescil edilecek hususun gerçeği tam olarak yansıtıp yansıtmadığı,

yönünden incelenir.

Kurumca eksikliklerin giderilmesi

MADDE 22 – (1) 21 inci madde uyarınca Kurumca yapılan incelemeler sonucunda,

eksiklikler olduğunun anlaşılması halinde bu hususlar müracaat sahibine bildirilir.

(2) Eksikliklerin tamamlanması için otuz günden fazla olmamak üzere süre verilir. Bu

süre, işlemin mahiyetine göre Kurumca en fazla on gün daha uzatılabilir.

(3) Verilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde müracaat sahibinin

tescil talebinden feragat ettiği kabul edilir.

Tescil talebinin reddi

MADDE 23 – (1) 21 inci madde uyarınca yapılan incelemeler sonucuna istinaden Ku-

rumca tescil talebinin reddine karar verilenlere, ret işlemi sebepleri belirtilerek en geç otuz gün

içinde bildirilir.

İtiraz

MADDE 24 – (1) Müracaat sahipleri sicil işlemlerine ilişkin olarak tescil tarihinden

itibaren on gün içinde Kuruma itiraz edebilirler.

(2) Kurum, yapılan itirazı değerlendirir. İtirazın haklı bulunması halinde buna göre iş-

lem tesis ederek durumu müracaat sahibine bildirir.

İlan

MADDE 25 – (1) Yetkilendirme işlemleri, sicile kayıt ve ilanla birlikte hüküm ifade

eder.

(2) İlan, Kurum internet sitesinden yapılır.

(3) Sicile kaydedilen denetçi ya da denetim kuruluşuna ilişkin bilgilerden Kurum tara-

fından belirlenenler ilan edilmeyebilir.

(4) Üçüncü kişiler, ilan edilen sicil kayıtlarını bilmediklerini iddia edemezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Verilerin Saklanması, Güvenliği ve Paylaşımı

Verilerin saklanması ve güvenliği

MADDE 26 – (1) Kurum, EYBİS’te kayıtlı verilerin dışardan gelebilecek tehditlere

karşı güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirleri alır.

(2) EYBİS kayıtları ile bu kayıtlara esas bilgi ve belgeler hukuki güvenlik, kalıcılık ve

yüksek kaliteyi gözetecek şekilde Kurumca muhafaza edilir.

Sicil işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza kullanılarak gerçek-

leştirilmesi

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak müracaat, bildirim, itiraz ve diğer

işlemler, elektronik ortamda ve 5070 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan “Güvenli

Elektronik İmza” kullanılarak yapılır.
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(2) Bağımsız denetim kuruluşlarında imza yetkisini haiz kişilerin kuruluş namına ve

kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla kuruluşu temsil etmeleri durumunda, kulla-

nılacak nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi alanı içine, sertifika sahibinin adı ve

soyadı ile birlikte temsil ettiği tüzel kişiliğin ticaret unvanının, ticaret sicil numarasının ve de-

netim kuruluşu sicil numarasının yazılması ve bu hususun sicile kaydı şarttır.

(3) Elektronik ortamda üretilen belgelerin tescile dayanak olabilmesi için bu belgelerde

güvenli elektronik imza ile birlikte zaman damgasının da kullanılması zorunludur. Elektronik

ortamda güvenli elektronik imza ile imzalanmış belgelerde noter onayı aranmaz.

(4) EYBİS’te elektronik ortamda işlem yapılamaması halinde işlemler, daha sonra

elektronik ortama aktarılmak üzere, yazılı ortamda ve Kurumca uygun görülen sürede yürütülür.

(5) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı

Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Verilerin paylaşımı

MADDE 28 – (1) EYBİS’teki bilgiler, mevzuat ile getirilen sınırlamalar ve bu Tebliğde

belirtilen usul ve esaslara göre yapılacak işbirliği protokolleri çerçevesinde ilgili kurumlarla

paylaşılabilir.

(2) EYBİS’teki bilgilerden faydalanmak isteyen kurumlar, Kuruma yazılı olarak mü-

racaat eder. Müracaatta, talep edilen bilgilerin kullanım amacı ve varsa kanuni dayanağı açıkça

belirtilir.

(3) Kurumlar, aldıkları verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Alı-

nan veriler talebe esas gerekçe dışında hiçbir amaçla kullanılamaz ve başka kişi veya kurumlara

verilemez.

(4) Veri paylaşımından yararlanan kurumlar, aldıkları verileri mevzuata aykırı kullan-

maları veya güvenliğini sağlayamamaları durumunda doğacak hukuki sonuçlardan sorumlu-

durlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırım

MADDE 29 – (1) Sicil kaydına ilişkin müracaat ve bildirimlerin süresi içerisinde tam

ve doğru olarak yapılmaması halinde denetim kuruluşu veya denetçi hakkında Yönetmelikte

yer alan yaptırımlar uygulanır.

Tebliğde hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hususlar Kurum tarafından düzen-

lenir.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

Sayfa : 120                             RESMÎ GAZETE                                 25 Ocak 2013 – Sayı : 28539

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 120



Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetçilik sınavının; konularına, içeriğine, du-

yurusuna, müracaat usulüne, yerine, zamanına, şekline, süresine, sonuçlarının ilanına, ücretine,

sınavda başarılı olma şartlarına ve sınav komisyonu ile sınava ilişkin diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 16 ncı ve 49 uncu maddelerine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğdeki terimler, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan

anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun

4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

b) Komisyon: Kurum Başkanının onayıyla oluşturulan sınav komisyonunu,

c) Yönetmelik: Bağımsız Denetim Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Esasları

Duyuru

MADDE 5 – (1) Sınavın; müracaat şekli, şartları, son müracaat tarihi, zamanı, yeri,

yapılış şekli, konuları, değerlendirme yöntemi, başarı şartı ve ücreti ile sınava ilişkin diğer hu-

suslar sınav gününden en az altmış gün önce Resmî Gazete’de ve Kurum internet sitesinde ya-

yımlanmak suretiyle duyurulur.

Sınava müracaat

MADDE 6 – (1) Sınava müracaat, Kurum internet sitesinde yayımlanacak müracaat

formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılır.

(2) Sınava son müracaat tarihi, sınav tarihinden en az otuz gün önceki tarih olacak şe-

kilde sınav duyurusunda belirtilir.

(3) Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve

siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğ-

retim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde

mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu

fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.
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Müracaatların incelenmesi

MADDE 7 – (1) Sınav müracaatları, Kurum tarafından inceledikten sonra, sınava ka-

tılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum

internet sitesinde duyurulur.

Müracaatın reddi

MADDE 8 – (1) Sınava ilişkin 6 ncı maddede aranan şartı taşımayanların ve müracaat

formundaki beyanları gerçeği yansıtmayanların müracaatları Kurum tarafından reddedilir.

(2) Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten

itibaren yedi gün içinde, Kuruma itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz ta-

rihinden itibaren üç gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.

Sınav komisyonu

MADDE 9 – (1) Komisyon, Kurum Başkanı tarafından görevlendirilen bir başkan yar-

dımcısı ve dört daire başkanı olmak üzere beş üyeden oluşur. Komisyona, görevlendirilen baş-

kan yardımcısı başkanlık eder. Ayrıca, bir başkan yardımcısı ve iki daire başkanı yedek üye

olarak tespit edilir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek

üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

(2) Komisyon; sınavın ilanından başlamak üzere, sınav sorularının tespiti, sınavın ya-

pılması, sonuçlandırılması, sonuçlarının ilanı ve sınav sonuçlarına yapılacak itirazların ince-

lenmesi ile sınavla ilgili diğer işlemleri yürütür.

(3) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(4) Komisyon, sınavın gizlilik ve güven içinde yapılması ile sınavın objektif bir şekilde

değerlendirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri, Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı tara-

fından yürütülür.

Sınav konuları

MADDE 10 – (1) Sınav, sınava gireceklerin denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uy-

gulamaya ilişkin bilgilerini ölçmek üzere aşağıdaki konulardan ayrı ayrı yapılır:

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal

tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yö-

netimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),

d) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku,

Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku),

e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,
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(2) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde,

Yeminli Mali Müşavirler ise (b), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutu-

lurlar.

(3) Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim

faaliyetinde bulunmayacak olanlar birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca

sınava tabi tutulmazlar.

(4) Kurum, sınavları konular itibarıyla birleştirebilir veya ayırabilir. Bu hususlar sınav

ilanında duyurulur.

Sınavın yürütülmesi

MADDE 11 – (1) Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi

esastır.

(2) Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren

nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden en az birisini, ibraz etmeyenler sınava alın-

mazlar.

Sınavın geçersiz sayılacağı haller

MADDE 12 – (1) Sınava girenlerden;

a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği,

b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği,

c) Sınav kurallarını ihlal ettiği,

tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşıma-

dığı sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

(2) Birinci fıkra uyarınca sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum tarafından

yapılacak sınava alınmazlar.

(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan tespit üzerine, durum Komisyon tarafından karara

bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar

komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene bildirilir.

Sınav başarı şartı ve sonuçların geçerlilik süresi

MADDE 13 – (1) Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz

puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik

ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır.

(2) Not yükseltmek amacıyla da sınava girilebilir. Not yükseltmek amacıyla girilen sı-

navlarda en son alınan not geçerlidir. Sınava müracaat edildiği halde sınava iştirak edilmemesi

durumunda önceki not, süresi içinde geçerliliğini korur.

(3) Konuları itibarıyla sınav sonuçları ilan tarihinden itibaren, iki yıl geçerlidir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav

sonuç belgesi gönderilmez.
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(2) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen

yedi gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz tarihinden itibaren en geç on gün içinde

inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 15 – (1) Sınavlarda başarılı olanların sınav belgeleri Kurum tarafından sak-

lanır.

(2) Sınavlarda başarısız olanların belgelerinin saklanma süresi ise beş yıldır.

Sınav giderleri

MADDE 16 – (1) Sınava katılanlar, Kurumca belirlenen ücretleri öderler.

(2) Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların ödedikleri ücretler iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebliğ kapsamında yapılacak müracaat, bildirim, itiraz ve diğer işlemlerde usul

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak müracaat, bildirim ve itirazlar ile

diğer işlemler, elektronik ortamda yürütülür. Meslek mensupları, 5070 sayılı Kanunun 4 üncü

maddesinde tanımlanan “Güvenli Elektronik İmzayı” kullanır.

(2) Elektronik ortamda işlem yapılamaması halinde işlemler, daha sonra elektronik or-

tama aktarılmak üzere, yazılı ortamda ve Kurumca uygun görülen sürede yürütülür.

(3) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı

Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Tebliğde hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hususlar Kurum tarafından düzen-

lenir.

Sınavlara ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağım-

sız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara girenlerin, bu sınavlarda başarılı sayıldıkları konular

itibarıyla aldıkları notlar, mevzuatı uyarınca geçerli süre içinde ve talepleri halinde bu Tebliğ

uyarınca yapılacak sınavda ilgili konular itibarıyla dikkate alınır.

(2) 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin

olarak Muhasebe Standartları konusunda yapılan sınav bu Tebliğdeki Muhasebe Standartları

konusuna, Denetim Standartlarına ilişkin olarak yapılan sınav bu Tebliğdeki Denetim konusuna,

Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin olarak yapılan sınav da bu Tebliğdeki Sermaye Piyasası

Mevzuatı konusuna ilişkin sınavlarda dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
BAĞIMSIZ DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bağımsız denetçi olmak isteyen denetçi yardım-

cılarına verilecek uygulamalı mesleki eğitime, refakatinde eğitim alınabilecek denetçilere ve
eğitim alanlara dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; denetçi yardımcılarının yetiştirilmelerine ve mesleki ye-

terlilik kazanmalarına yönelik olan uygulamalı mesleki eğitimin; esaslarına, süresine, değer-
lendirme ve takip yöntemlerine, nezdinde uygulamalı mesleki eğitim alınacak bağımsız denetçi
ve bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde kullanılan terimler, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde

tanımlanan anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca, bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS): Kurum tarafından oluşturulan, resmi

sicil ve yetkilendirme işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, tescil ve ilan edilmesi ge-
reken içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri tabanını da içeren bilgi işlem sistemini,

b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu-
nun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

c) Uygulamalı mesleki eğitim: Bağımsız denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri
ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amacıyla Kurumca belirlenen temel esaslar çer-
çevesinde yürütülen en az üç yıl süreli eğitimi,

ç) Yönetmelik: Bağımsız Denetim Yönetmeliğini,
ifade eder.
(2) Bu Tebliğde geçen “eğitim” ibaresi uygulamalı mesleki eğitimi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulamalı Mesleki Eğitim

Eğitimin amacı
MADDE 5 – (1) Denetçi yardımcıları aşağıdaki amaçlar esas alınarak eğitime tabi tu-

tulurlar:
a) Teorik bilgilerinin uygulamaya geçirilmesini sağlamak.
b) Bağımsız denetim alanında yeterli bilgi, ihtisas ve deneyime sahip olmalarını sağlamak.
c) Mesleğin gerektirdiği ahlaki nitelikleri ve meslek bilincini yerleştirmek.
ç) Mesleğin gerektirdiği bilgi işlem teknolojilerini öğrenmelerini sağlamak.
d) Analitik düşünme, takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmek.
e) Yazışma ve rapor yazma tekniği konusunda bilgi ve yetenek kazandırmak.
f) Meslekte standartlaşmayı temin etmek.
Eğitime başlama şartı
MADDE 6 – (1) Eğitime başlamak için Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fık-

rasının (a) bendinde belirtilen mezuniyet şartı aranır.
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Eğitim süresi
MADDE 7 – (1) Denetçi yardımcılarının eğitim süresi en az üç yıldır.
(2) Mücbir sebepler hariç eğitimin kesintisiz yürütülmesi esastır. Mücbir sebeplerden

dolayı eksik kalan eğitim süresi tamamlanır.
Eğitimden sayılan süreler
MADDE 8 – (1) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde geçen
süreler ile aynı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluş-
larında denetim yetkisini haiz olanların, bu kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri süreler
uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılır.

(2) En az on beş yıl mesleki tecrübeye sahip olan meslek mensuplarında uygulamalı
mesleki eğitim şartı aranmaz.

(3) Mesleki tecrübe süresi, mesleki faaliyetlere başlandığı tarihte başlar ve mesleki faa-
liyetlerde geçirilen süreyi kapsar. Bu sürenin hesabında,

a) 3568 sayılı Kanun kapsamındaki staj ve stajdan sayılan hizmetler ile aynı Kanun
uyarınca mesleki faaliyetlerde bulunulan süreler,

b) Bağımsız denetimde geçirilen süreler,
c) 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde geçen süreler

ile aynı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında
denetim yetkisini haiz olanların, kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri süreler,

dikkate alınır. Mesleki tecrübe süresine dört yılı aşmamak üzere, Yönetmeliğin 14 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen lisans veya lisansüstü eğitim süreleri ilave
edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen süreler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla sü-
reyle bu maddede belirtilen faaliyetlere ara verilmesi durumunda, ara verilen fazla süreler mes-
leki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(4) 3568 sayılı Kanun uyarınca meslek mensuplarınca yapılan staj süresinin bir yılı
veya lisansüstü diplomasının ibraz edilmesi şartıyla iktisat, maliye, işletme, muhasebe, finans-
man, denetim ve vergi ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görenlerin bu eğitimde geçen süre-
lerinin bir yılı eğitimden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitime İlişkin İşlemler

Eğitime başlama ve hizmet akdi feshinin bildirimi
MADDE 9 – (1) Eğitim almak isteyenler kayıtlarını, hizmet akdi imzalamadan önce,

EYBİS üzerinde gerçekleştirirler.
(2) Eğitim, hizmet akdinin imzalandığı tarihte başlar. Hizmet akdi bilgisinin, ilgili de-

netim kuruluşu, denetçi ya da denetçi yardımcısı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildi-
rim süresi içinde Kuruma bildirilmesi şarttır. Bildirimin süresinde yapılmaması halinde eğitim,
bildirim tarihinde başlar. Bildirim tarihi, işlemin EYBİS’teki zaman damgası ile kayıt altına
alındığı tarihtir.

(3) EYBİS’te kaydı bulunan denetçi yardımcılarına “Bağımsız Denetçi Yardımcısı Kim-
liği” verilir. Denetçi yardımcısı kimliği verilenler kamuya ilan edilir.

(4) EYBİS’in Denetçi Yardımcısı Modülüne; denetçi yardımcısının vesikalık resmi,
hizmet akdi, lisans veya lisansüstü mezuniyet belgesi, adli sicil belgesi, varsa meslek mensubu
ruhsatı ve yabancı dil seviye tespit belgesi yüklenir. Veri tabanında ayrıca, ikametgâh ve işyeri
adresi ile iletişim, iş yeri, hizmet akdi, eğitime başlama ve bitiş tarihleri, katıldığı denetim ekip-
lerine ve hazırlanmasında katkıda bulunduğu çalışma kâğıtlarına ilişkin bilgiler ile Kurumca
uygun görülen diğer bilgilerin takibi yapılır.
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(5) EYBİS kaydına alınmış denetçi yardımcısının hizmet akdinin feshedilmesi halinde
hizmet akdinin sona erdiği tarih, yanında eğitim alınan tarafından on gün içinde Kuruma bil-
dirilir.

(6) Denetçi yardımcısının eğitim dönemi işlemlerine ait belge ve bilgiler EYBİS’teki
sayfasında saklanır. Denetçi olanların kayıtları Bağımsız Denetim Resmi Sicilindeki kayıt gru-
buna taşınır.

Yanında eğitim yapılacakların yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Eğitimler, denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda ve bunların

denetim ve gözetiminde yapılır.
(2) Denetim kuruluşlarında, refakat çalışmaları bağımsız denetim alanında bilgi biriki-

mine ve deneyime sahip denetçilerin gözetiminde yürütülür. Refakatinde eğitim yapılacak de-
netçinin asgari on yıllık mesleki tecrübeye sahip olması şarttır.

(3) Bir denetçi yanındaki refakat çalışması, mücbir sebep halleri ve 12 nci maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen haller hariç olmak üzere üç aydan az olamaz.

(4) Eğitim veren denetçiler, denetçi yardımcılarını denetimlerin her bir aşamasında gö-
revlendirmek, müşterileriyle olan görüşmelerde yanlarında bulundurmak, onların çalışmalarına
nezaret etmek ve hazırladıkları çalışma kâğıtlarını incelemek gibi konularda yükümlüdürler.

(5) Eğitimlerde denetçi yardımcılarına mesleğin gerekleri ve incelikleri ayrıntılı olarak
öğretilir ve mesleki mevzuat bilgileri geliştirilir. Eğitimler bilgi işlem teknolojileri ile kişisel
ve mesleki gelişim konularını da içerir.

(6) Denetçi yardımcılarının, finansal tablo denetiminde fiilen görev alarak mesleki uy-
gulamayı öğrenmeleri sağlanır.

(7) Yanında eğitim alınan denetim kuruluşları ve denetçilere;
a) Eğitim programına ve sürelerine uyulmaması,
b) Denetçi yardımcılarının, dördüncü fıkrada belirtilen işlerde görevlendirilmemesi,
c) Genel ahlaka ve mesleki etik kurallarına aykırı davranışlarda bulunulması,
hallerinin tespitinde eğitim verme yasağı uygulanır. Bu yasak EYBİS’e de işlenerek ta-

kip edilir.
EYBİS kaydı arama zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Denetim kuruluşu ve denetçiler, eğitim alacak kişilerin EYBİS kayıt

bilgilerini, hizmet akdi imzalamadan önce Kurumdan talep etmek zorundadırlar.
Eğitimin icrası ve devam zorunluluğu
MADDE 12 – (1) Eğitimler kesintisiz yürütülür ve eğitime devam mecburidir.
(2) Eğitim süresi hiçbir şekilde kısaltılamaz.
(3) Eğitim programına veya sürelerine uyulmadığı ya da yanında veya gözetim ve de-

netiminde eğitim veren denetçinin genel ahlaka ve mesleki etik kurallarına aykırı davranışlarda
bulunduğu kanaatine varan denetçi yardımcıları eğitimlerini kendiliğinden kesemezler. Bu du-
rumda, denetçi yardımcıları Kuruma bildirimde bulunarak gerekli tedbirin alınmasını isteye-
bilirler. Genel ahlaka ve mesleki etik kurallarına aykırı davranışı tespit edilenlerin yanında eği-
tim çalışması yaptırılmaz.

(4) Yanında veya gözetim ve denetiminde eğitim alınan denetçinin ölümü, işi terki veya
idari yaptırımlar sebebiyle denetim faaliyeti yürütemeyeceği durumlar ile beşinci fıkra uyarınca
sonlandırılan eğitimler nedeniyle kalan eğitim süresi bir başka denetçinin yanında tamamlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetçi Yardımcılarıyla İlgili İşlemler

Eğitim bilgilerinin EYBİS’e kaydı
MADDE 13 – (1) Denetçi yardımcılarının eğitimine ilişkin olarak Kurumca istenen

tüm bilgi ve belgeler en geç on gün içinde Kuruma bildirilir. Bu bilgi ve belgeler Kurumca in-
celenerek sisteme yüklenir.
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İzin süresi
MADDE 14 – (1) Denetçi yardımcısına 28/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununa

göre izin kullandırılır.
(2) Denetçi ve denetim kuruluşu değişikliklerinde nakil için ayrıca yedi gün izin verilir.
Meslekle bağdaşmayan işler
MADDE 15 – (1) Mevzuatta denetçiler için yer alan meslekle ve meslek onuru ile bağ-

daşmayan işler, denetçi yardımcıları için de geçerlidir. Ayrıca, denetçi yardımcıları eğitimin
gerektirdiği işler saklı kalmak kaydıyla denetimle ilgili başkaca işleri yapamazlar.

(2) Denetimlerde görevlendirilen denetçi yardımcıları, bağımsızlık, tarafsızlık ve sır
saklama yükümlülüklerinden sorumludurlar.

Denetçi yardımcılarının yükümlülükleri
MADDE 16 – (1) Denetçi yardımcıları eğitimleri esnasında aşağıdaki kurallara uy-

makla yükümlüdürler;
a) Mesleğin gerekleri ve inceliklerini ayrıntılı olarak öğrenmek ve mesleki mevzuat

bilgilerini geliştirmek.
b) Yanında veya gözetim ve denetiminde eğitim aldıkları denetçi ve denetim kuruluşu

tarafından verilen mesleğe ilişkin görevleri zamanında yapmak.
c) Mesleğin vakarı ile bağdaşmayan davranışlar ile ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı

davranışlarda bulunmamak.
ç) Gerekli bildirimleri Kuruma zamanında, tam ve doğru olarak yapmak.
Eğitimin sonlandırılması
MADDE 17 – (1) Eğitim;
a) 6 ncı maddedeki şartların taşınmadığının sonradan tespit edilmesi,
b) Kuruma iletilen bilgi ve belgelerin doğru olmadığının ve bu belgelerde tahrifat ya-

pıldığının tespit edilmesi,
c) Geçerli bir mazereti olmaksızın, çalışma saatleri dahilinde eğitim mahallinde bulun-

madığının veya eğitime devam etmediğinin bir yılda üç defa tespit edilmesi,
hallerinde sonlandırılır. Bu durum Kurum tarafından en geç yedi gün içinde denetçi

yardımcısıyla birlikte, yanında eğitim alınan denetçi ve denetim kuruluşuna bildirilir.
(2) Eğitimi sonlandırılanlar, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma itiraz

edebilirler. Kurumun vereceği karar kesindir.
Eğitimin değerlendirilmesi
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimler talep üzerine Ku-

rum tarafından değerlendirilir. Eğitimlerin bu Tebliğde düzenlenen çerçevede tamamlandığının
Kurumca tespiti halinde Yönetmeliğin 15 inci maddesinde öngörülen eğitim şartı sağlanmış
olur.

(2) Değerlendirme sonucu eksiklikleri tespit edilenlerin eksik kalan eğitimleri verilen
süre içinde tamamlattırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebliğ kapsamında yapılacak müracaat, bildirim, itiraz ve diğer işlemlerde usul
MADDE 19 – (1) Meslek mensuplarınca bu Tebliğ kapsamında yapılacak müracaat,

bildirim ve itirazlar ile diğer işlemler, elektronik ortamda ve 5070 sayılı Kanunun 4 üncü mad-
desinde tanımlanan “Güvenli Elektronik İmza” kullanılarak yapılır.

(2) EYBİS’te elektronik ortamda işlem yapılamaması halinde işlemler, daha sonra elek-
tronik ortama aktarılmak üzere, yazılı ortamda ve Kurumca uygun görülen sürede yürütülür.

(3) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı
Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
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Tebliğde hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hususlar Kurum tarafından düzen-

lenir.
Geçiş dönemi yetkilendirmelerinde eğitim şartı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uya-

rınca, 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde, bu Yönetmeliğin yayımlandığı
tarih itibarıyla, 10 yıl ve daha fazla mesleki tecrübeye sahip olanların, eğitimin en az 1 yılını,
diğerlerinin ise en az 2 yılını denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda yapılacak denetimlere
katılarak geçirmesi şartı aranır. Bu denetimlerde meslek mensubunun katıldığı denetimlere,
denetim ekiplerine ve hazırlanmasında katkıda bulunduğu çalışma kâğıtları, diğer dokümanlar
ve denetim raporlarına ilişkin bilgiler ile Kurumca uygun görülen bilgilerin takibi yapılır. Talep
üzerine Kurumca meslek mensubunun durumu değerlendirilerek eğitimin tamamlandığının
tespiti halinde Yönetmelikte öngörülen eğitim şartı sağlanmış olur.

Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisansına sahip olanlarda eğitim şartı
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına sahip

meslek mensuplarından Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca 31/12/2014 tarihine kadar
Kuruma müracaatta bulunanların yetkilendirilmelerinde Tebliğin Geçici 1 inci maddesinde be-
lirlenen süreler eğitim süreleri olarak dikkate alınır. Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca yetkilendirilecek olan meslek mensupları bu sü-
releri, denetim kuruluşları veya denetçiler yanında, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve
vergi denetimi hizmetlerinde bulunanların yanında ve aynı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca denetim yetkisini aldıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen görev
alarak geçirdiklerini belgelemeleri halinde Yönetmelikte öngörülen eğitim şartını sağlamış
olurlar.

Mevcut denetçi yardımcılarına ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce, denetim faaliyetinde

bulunmak üzere kamu kurumlarından yetki almış olan denetim kuruluşları ya da denetçilerin
yanında denetçi yardımcısı olarak staja başlayıp, stajları halen devam etmekte olanlarda eğitime
başlama tarihi, staj amacıyla çalışmaya başladığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan
bildirim tarihidir.

(2) Meslek mensubu yanında staj yapanlar için eğitime başlama tarihi, staj amacıyla
çalışmaya başladığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirim tarihidir.

(3) Staja başlama sınavı öncesinde denetim kuruluşlarında ya da meslek mensubu ya-
nında denetçi yardımcısı sıfatıyla çalışmaya başlayanların eğitime başlama tarihi, belgelendir-
mek kaydıyla, hizmet akdinden önce olmamak üzere, görev aldıkları ilk denetimle başlar.

(4) Bu madde kapsamına giren denetçi yardımcılarında da staj süresi en az üç yıldır.
Bu sürenin en az iki yılının denetim kuruluşu veya denetçi yanında denetimlere katılarak ge-
çirilmesi şarttır.

(5) Bu madde uyarınca yapılan stajlar, bu Tebliğin 18 inci maddesi çerçevesinde Ku-
rumca değerlendirilir.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denet-

çilerin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendiril-
melerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin yet-

kilendirme şartları, müracaat usulü ve işlemleri ile yetki belgeleri ve yetkinin kullanımına iliş-
kin usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğdeki terimler, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan

anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca bu Tebliğin uygulanmasında:
a) Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS): Kurum tarafından oluşturulan, resmi

sicil ve yetkilendirme işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, tescil ve ilan edilmesi ge-
reken içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri tabanını da içeren bilgi işlem sistemini,

b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu-
nun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

c) Yetkilendirme: Denetim kuruluşu olarak faaliyette bulunma şartlarını taşıyan sermaye
şirketleri ile denetçi olarak faaliyette bulunma şartlarını taşıyan meslek mensuplarına ilişkin
olarak bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara göre gerçekleştirilen işlemi,

ç) Yönetmelik: Bağımsız Denetim Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetkilendirme Şartları

Denetim kuruluşu olarak yetkilendirilme şartları
MADDE 5 – (1) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlar saklı kalmak kaydıyla,
denetim alanında faaliyet izni talebinde bulunan kuruluşun:

a) Sermaye şirketi olması,
b) Paylarının veya hisselerinin nama yazılı olması,
c) Faaliyet konusunun bağımsız denetime veya bununla birlikte 3568 sayılı Kanun kap-

samındaki mesleki alana münhasır olması,
ç) Ticaret unvanında bağımsız denetim ibaresinin bulunması,
d) Esas sözleşmesinin veya şirket sözleşmesinin denetime ilişkin mevzuat hükümlerine

aykırı hususlar içermemesi,
e) Sermayesinin ve oy haklarının yarısından fazlasının denetçilerine ait olması ve or-

taklarının tamamının meslek mensubu olması,
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f) Denetçilerinin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi çerçevesinde Bağımsız Denetçi Bel-
gesine sahip olması,

g) Denetçilerinin tam zamanlı ve asgari bir raporlama dönemi için istihdam edilmiş ol-
ması,

ğ) Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki şartları sağlayan en az iki sorumlu denetçisinin
bulunması,

h) Denetim kadrosunun, asgari olarak, Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen de-
netim ekiplerini oluşturabilecek nitelik ve genişlikte olması,

ı) Yönetim organı üyelerinin tamamının meslek mensubu olması, yüzde yetmiş beşi
geçmemek üzere çoğunluğunun ise kadrosundaki denetçilerden oluşması,

i) Denetçilerinin, ortaklarının ve kilit yöneticilerinin başka bir denetim kuruluşunda ve-
ya bağımsız denetim faaliyeti gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişi yanında ya da tüzel kişi-
likte ortak, kilit yönetici veya denetçi olmaması, kendi adına bağımsız denetim faaliyetinde
bulunmaması,

j) Denetim rehberleri dahil olmak üzere, esasları Kurumca belirlenen kalite kontrol sis-
temine ilişkin politika ve süreçlerini yazılı olarak oluşturmuş olması,

k) Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesini teminen Kurum tarafından
uygun görülecek düzeyde organizasyon, mekân, teknik donanım, belge ve kayıt düzenine sahip
olması,

l) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından iptal edilmemiş olması,
m) Tüzel kişiliğin ve ortaklarının olumsuz bir itibara sahip olmaması ve ortaklarının

denetim mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir durumunun bulunmaması,
şarttır.
Denetçi olarak yetkilendirilme şartları
MADDE 6 – (1) Denetçi olmak isteyenlerin:
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bil-

giler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kuru-
lunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun ol-
ması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada be-
lirtilen bilim dallarından en az lisansüstü seviyesinde diploma almış olması,

b) Meslek mensubu olması,
c) Türkiye’de yerleşik olması,
ç) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunması,
d) Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış

olması,
e) Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen denetçilik sınavında başarılı olması,
f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış veya hükmün açıklanması geri bırakılmış olsa bile devletin gü-
venliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya
karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolan-
dırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûmiyeti olmaması,

g) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından iptal edilmemiş olması,
ğ) Bağımsız denetim mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir durumu-

nun bulunmaması, olumsuz bir itibara sahip olmaması,
şartlarını taşıması gerekir.
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Ek şart belirleme
MADDE 7 – (1) Kurum, belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu

kurum, kurul veya kuruluşların görüşlerini alarak, Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü
fıkrası ile 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, bu alanlarda denetim yapacak denetim
kuruluşları ve denetçiler için ek şartlar belirleyebilir ve bu şartları sağlayan denetim kuruluşları
ve denetçileri listeler halinde ayrıca ilan eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetkilendirme Müracaatı

Müracaat yeri ve usulü
MADDE 8 – (1) Denetim kuruluşu ve denetçi olarak yetkilendirilmek isteyenler mü-

racaat işlemlerini EYBİS üzerinden yaparlar.
(2) Yetkilendirme talebinde bulunanlar öncelikle, yetkilendirme şartlarının tespitine yö-

nelik bilgilerin tamamını sisteme girmek suretiyle EYBİS üzerinden müracaatta bulunurlar.
(3) Faaliyet izni Kurum tarafından daha önce iptal edilmiş olanlar yetkilendirme mü-

racaatında bulunamazlar.
Müracaata yetkililer
MADDE 9 – (1) Yetkilendirmeye ilişkin müracaat;
a) Denetçilerde, şahsen veya görev alınan denetim kuruluşu aracılığıyla,
b) Denetim kuruluşlarında, imza yetkisini haiz kişiler tarafından,
yapılır.
Müracaat zamanının tespiti
MADDE 10 – (1) Kuruma elektronik ortamda yapılan müracaat tarihi, işlemin EYBİS’teki

zaman damgası ile kayıt altına alındığı tarihtir.
Kurumun inceleme yükümlülüğü
MADDE 11 – (1) Yetkilendirme müracaatları, Kurumca;
a) Talebin mevzuatta öngörülen sürede ve müracaata yetkili kişiler tarafından yapılıp

yapılmadığı,
b) Beyan edilen bilgilerin gerçeği tam olarak yansıtıp yansıtmadığı,
c) Yurt dışından temin edilecek belgelerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca veya Tür-

kiye’nin o ülkedeki konsolosluğunca ya da Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçe-
vesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi
hükümlerine göre onaylanıp onaylanmadığı ve müracaat dilekçesine belgelerin tercümelerinin
de eklenip eklenmediği,

yönünden incelenir.
(2) EYBİS’e kaydı yapılan bilgi ve belgelerin teyitlerinde ilgili kurumların veri taban-

larından yararlanılabilir.
Kurumca eksikliklerin giderilmesi
MADDE 12 – (1) 11 inci madde uyarınca Kurumca yapılan incelemeler sonucunda,

eksiklikler olduğunun anlaşılması halinde bu hususlar müracaat sahibine bildirilir.
(2) Eksikliklerin tamamlanması için otuz günden fazla olmamak üzere süre verilir. Bu

süre, işlemin mahiyetine göre Kurumca en fazla on gün daha uzatılabilir.
(3) Verilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde müracaat sahibinin

yetkilendirme talebinden feragat ettiği kabul edilir.
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Yetkilendirme talebinin reddi
MADDE 13 – (1) 11 inci madde uyarınca yapılan incelemeler sonucunda Kurumca

yetkilendirme talebinin reddine karar verilenlere ret işlemi, sebepleri belirtilerek en geç otuz
gün içinde bildirilir.

İtiraz
MADDE 14 – (1) Müracaat sahipleri yetkilendirme işleminin reddine ilişkin olarak on

gün içinde Kuruma itiraz edebilirler.
(2) Kurum, yapılan itirazı değerlendirir. İtirazın haklı bulunması halinde buna göre iş-

lem tesis ederek durumu müracaat sahibine bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetkilendirme İşlemleri ve Yetkinin Kullanımı

Yetkilendirme
MADDE 15 – (1) Kurum tarafından gerektiğinde yerinde inceleme yapılmak suretiyle

müracaatları Kurumca değerlendirilip gerekli şartları taşıdığına karar verilen kuruluşlara en
geç doksan gün içinde gerekli harç ve ücretleri ödeyerek Kuruma tescil talebinde bulunmaları
gerektiği hususu bildirilir. Bu süre içinde tescil talebinde bulunulmaması halinde kuruluşun
yetkilendirme talebinden feragat ettiği kabul edilir.

(2) Müracaatları Kurumca değerlendirilip gerekli şartları taşıdığına karar verilen meslek
mensuplarına, gerekli harç ve ücretleri ödemeleri ve Kuruma tescil talebinde bulunmaları ge-
rektiği hususu bildirilir.

(3) Gerekli harç ve ücretler ödendikten sonra tescil ve ilan işlemleri Kurumca tamam-
lanır.

Yetki belgeleri
MADDE 16 – (1) Gerekli harç ve ücreti ödeyerek Kuruma tescil talebinde bulunan ku-

ruluşlar ile meslek mensuplarının Bağımsız Denetim Siciline tescili yapılır. Tescil edilen ku-
ruluşlara “Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi”, meslek mensuplarına da “Bağımsız Denetçi
Belgesi ve Bağımsız Denetçi Kimliği” verilir.

Yetkinin kullanımı
MADDE 17 – (1) Denetim ancak, Kurumca yetkilendirilen denetim kuruluşları veya

denetçiler tarafından yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.
(2) Denetim kuruluşları ve denetçilerin yetkilerinin kullanımı, yetkilendirmenin Kurum

tarafından ilanıyla başlar.
(3) KAYİK’lerin ve faaliyet alanları, işletme büyüklükleri, çalışan sayısı ve benzeri öl-

çütlere göre Kurumca belirlenen işletmelerin denetimi yalnızca denetim kuruluşları tarafından,
diğerlerinin denetimi ise denetim kuruluşları veya denetçiler tarafından yapılır.

(4) Denetim kuruluşlarında yetki, kuruluş adına denetim raporunu imzalamaya yetkili
sorumlu denetçiler eliyle ve bunların sorumluluğunda kullanılır. Bu sorumluluk, denetim ku-
ruluşunun ve kilit yöneticilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetki Belgelerinin İadesi, Yenilenmesi ve Zayi Halleri

Yetki belgelerinin iadesi
MADDE 18 – (1) Faaliyet izni iptal edilen denetim kuruluşu ve denetçiler, Kurumca

uygun görülen haller hariç olmak üzere, bu hususun kendilerine tebliği tarihinden itibaren otuz
gün içinde yetki belgelerini Kuruma bizzat veya kanuni vekilleri vasıtasıyla elden iade ederler.
Aksi halde keyfiyet Kurum tarafından Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.
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(2) Vefat veya gaiplik hallerinde yetki belgeleri geçersiz hale gelir. Bu hallerin nüfus
siciline kaydını müteakip yetki belgeleri denetçinin varisleri veya kanuni vekilleri tarafından
Kuruma elden iade edilir.

(3) İadeyi gerektiren diğer hallerde yetki belgeleri otuz gün içinde Kuruma iade edilir.
Yetki belgelerinin yenilenmesi
MADDE 19 – (1) Yetki belgesindeki yazıların okunamayacak kadar silinmesi veya bel-

genin fiziksel olarak kullanılamayacak duruma gelmesi halinde talep üzerine, eskiyen veya fi-
ziksel olarak yıpranan yetki belgelerinin Kuruma iadesi şartıyla, yeni belge verilir.

Yetki belgelerinin zayii
MADDE 20 – (1) Yetki belgesinin yangın, su baskını veya deprem gibi afet halleri ile

hırsızlık veya diğer irade dışı sebeplerle zayi olması halinde, denetim kuruluşu ve denetçiler
keyfiyeti, ekinde tevsik edici bir belge bulunan yazı ile yirmi gün içinde Kuruma bildirirler.

(2) Herkesçe malum olan mücbir sebep hallerinde bildirim ve tevsik edici belge aranmaz.
(3) Yeni yetki belgeleri, sicile gerekli kayıt konulmak suretiyle yetkilendirilen kişiye

teslim edilir.
ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar
MADDE 21 – (1) Yetki belgelerinin kaybedildiğinin süresi içinde Kuruma bildirilme-

mesi veya faaliyet izninin iptali halinde, Kurumca uygun görülen haller hariç, yetki belgelerinin
süresi içinde Kuruma iade edilmemesi hallerinde denetim kuruluşu ve denetçiler hakkında Yö-
netmelikte yer alan yaptırımlar uygulanır.

Tebliğ kapsamında yapılacak müracaat, bildirim, itiraz ve diğer işlemlerde usul
MADDE 22 – (1) Meslek mensuplarınca bu Tebliğ kapsamında yapılacak müracaat,

bildirim ve itirazlar ile diğer işlemler, elektronik ortamda ve 5070 sayılı Kanunun 4 üncü mad-
desinde tanımlanan “Güvenli Elektronik İmza” kullanılarak yapılır.

(2) EYBİS’te elektronik ortamda işlem yapılamaması halinde işlemler, daha sonra elek-
tronik ortama aktarılmak üzere, yazılı ortamda ve Kurumca uygun görülen sürede yürütülür.

(3) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı
Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Yetki belgelerinin teslim ve tesellümü
MADDE 23 – (1) Yetki belgeleri teslim/tesellüm tutanağı hazırlanarak imza karşılığı

yetkilendirilen kişiye teslim edilir ve teslim alınır.
Tebliğde hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hususlar Kurum tarafından düzen-

lenir.
Geçiş dönemi yetkilendirmeleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yönetmeliğin geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri uyarınca Ku-

rumca yetkilendirilecek olanlar da yine bu maddelerde yer alan istisna hükümleri saklı kalmak
üzere, bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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KURUL KARARI
Yüksek Planlama Kurulundan:
Tarih : 22/10/2012
Karar No : 2012/27
Konu : Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016) 
Yüksek Planlama Kurulunca;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 18/09/2012 tarih ve 2258 sayılı yazısı dikkate

alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde katılımcı kurum ve kuru-
luşların görüşleri alınmak suretiyle hazırlanan ve 15/08/2012 tarihinde gerçekleştirilen Eko-
nomi Koordinasyon Kurulu Toplantısındaki görüş ve değerlendirmeler doğrultusunda nihai
hale getirilen ekli “Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2012-2016”nın
kabulüne karar verilmiştir.
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Rize 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2008/1024 
Karar No : 2012/736 
Karar Tarihi : 06.12.2012 
Müşteki : İsmail BAYRAMOV, Mahal ve Şamama oğlu 1965 D.lu Buluisi 

Gürcistan adresinde oturur. 
Sanık : Murtuz NAMAZOV, Mukim ve Shamistan oğlu 1964 D.lu Bolnis köyü 

geta Tiflis Gürcistan adresinde oturur. 
Suç : Kasten Yaralama 
Suç Tarihi : 04.03.2007 
K. Maddesi : 5237 Sayılı TCK nun 86/2. maddesi 
Verilen Ceza : HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 5 YIL 

DENETİME TABİ TUTULMALARINA 
Yukarıda hüküm özeti ve açık kimliği yazılı Müşteki ve sanık tüm aramalara rağmen 

bulunup karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 10580 
—— • —— 

Silifke 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/519 D.İş 
Karar No : 2012/519 
Ehliyetin 5 Yıl Süre İle Geri Alınmasına ilişkin Mahkememizin 15/06/2012 tarihli 

2012/519 Değişik İş sayılı kararı ile verilen Ehliyetin 5 Yıl Süre ile Geri alınmasına ilişkin karar 
Kabahatli İsa ve Fatma oğlu, 22/11/1963 doğumlu, Ankara, Haymana, Kirazoğlu nüfusuna kayıtlı 
MUSTAFA KARABACAK tüm aramalara ve çabalara rağmen bulunamadığı ve kararın 
kabahatliye tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğe karar verilmiştir. 

Kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış 
sayılacağı ve bir hafta sonra kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 58 

————— 
Esas No : 2012/518 D.İş 
Karar No : 2012/518 
Ehliyetin 5 Yıl Süre ile Geri alınmasına ilişkin mahkememizce verilen 15/06/2012 tarihli 

2012/518 Değişik iş nolu kararı ile Ehliyetinin 5 yıl süre ile geri alınmasına karar verilen 
Kabahatli Mustafa ve Gülüzar oğlu, 13/05/1965 doğumlu, Kayseri, Develi, Saraycık mah/köy 
nüfusuna kayıtlı SELAHATTİN TEMUR tüm aramalara rağmen bulunamamış, ve 
mahkememizin 2012/518 Değişik iş sayılı kararı kabahatlinin tüm aramalara ve çabalara rağmen 
sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğe karar verilmiştir. 

Kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış 
sayılacağı ve bir hafta sonra kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 59 

—— • —— 
Aralık Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2010/353 Esas 
Davacı : Türkiye Cumhuriyeti Devleti Adına Aralık Cumhuriyet Başsavcılığı 
Sanık : ESMİRA AZAZADE, Böyükkişi ve Minare kızı, 07/03/1966 Azerbaycan-

Salcan doğumlu, Azerbaycan Bakü 
Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
Suç Tarihi : 30/05/2010 
Karar Tarihi : 19/08/2011 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten Mahkememizin Yetkisizliğine, Dosyanın yetkili ve görevli 
Arpaçay Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup, sanık ESMİRA 
AZAZADE bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri 
gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna 
başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 68 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı 

muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde 

satışa arz edilmiştir. 

Aliağa Hurda Müdürlüğü sahasında bulunan 1.059.220 Kg. (±% 10 toleranslı) Muhtelif 

N1, M1 Ömrünü Tamamlamış Araç hurdaları, 

Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç parçaları, traktör ve traktör kepçe, karkas vasfında 

dış lastik, elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, diesel ve benzinli motor, paslanmaz, 

motor bisiklet, tezgah, bilgisayar ve fotokopi makinesi parçaları, elektrik motoru, tır yer dorsesi, 

tank palet takozları, d.çelik talaşı, konveyör ve rulo bant lastiği, su tankeri, matbaa baskı 

makineleri, no:705 su layteri, no:1 yakıt dubası, sökümü ekonomik olmayan d.çelik malzeme, 

basınçlı kap, d.çelikli ahşap, dogalgaz bağlantı parçaları, tuğla, alüminyum folyalı plastik kabuk, 

polietilen doğalgaz boruları v.b. hurdaları. 

 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 

05 ŞUBAT 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

12 ŞUBAT 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

19 ŞUBAT 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

26 ŞUBAT 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul 

Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda 

Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216 

ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126 634/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 
EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:        

1 - Satışa esas bedeli en az 229,00 TL ile en çok 153.786,00 TL arasında değişen; 
31.01.2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 23,00 TL, en çok 
15.379,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen duvar saati, giyim eşyaları, motorsuz 
tekneler, ağır madeni yağ, makine aksam parçaları, elektronik eşyalar, mutfak eşyaları, granit 
mermer ve muhtelif eşyalar vb. 53 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 
Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 01.02.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232)(463 90 53) 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 626/1-1 
—— • —— 

BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI 
Milli Savunma Bakanlığından: 
1. “ALİBEYKÖY TANK ÇİFTLİĞİ YANGIN HİDRANT SİSTEMİ YAPILMASI 

(PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ” 
2. “İSTANBUL BOĞAZ KOMUTANLIĞI DAR KAPSAMLI İŞLERİN B TİPİ 

MASRAF TAHMİNLERİNİN HAZIRLANMASI MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ” 
YUKARIDA ADI GEÇEN 2 FARKLI MÜŞAVİRLİK İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI 

YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 
VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (C) SAYILI NATO 
GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL 
EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; 

İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ 
OLAN İSTEDİKLERİ ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK 
(DİLEKÇE, YETKİLİ VERİLEN KİŞİNİN VEKÂLETNAMESİ İLE BİRLİKTE), AŞAĞIDA 
YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ 
HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 18 ŞUBAT 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:00’E KADAR 
AŞAĞIDA YAZILI ADRESE TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. 

ADRES : 
MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D.BŞK.LIĞI 
İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA 
 560/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ)’ye ait aşağıda belirtilen 

taşınmazlar “satış (varlık satışı)” yöntemi ve “pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 
özelleştirilmek üzere ihale edilecektir. 

 

İhale Konusu Varlık 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 

Şartname 
Bedeli 

Son Teklif 
Verme Tarih 

ve Saati 
Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan Mahallesi, 
568 ada, 1 parseldeki 19.932,15 m2 yüzölçümlü 
taşınmaz. 

100.000-TL 300-TL 
05.03.2013 ve 

14:00 

Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan Mahallesi, 
571 ada, 1 parseldeki 46.669,90 m2 yüzölçümlü 
taşınmaz. 

200.000-TL 300-TL 
06.03.2013 ve 

14:00 

 
1 - İhaleler “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli 

görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla 
“Açık Artırma” usulü ile sonuçlandırılabilir. 

2 - Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla 
her iki taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi 
birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez. 

3 - İhaleye katılmak için “İhale Şartnamesi” satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi 
T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün 
TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla 
teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “Satışa Konu Taşınmazın İsmi, İhale 
Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak 
olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun veya üyelerinden birinin isminin de açıkça 
belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan 
bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir. 

4 - Satışa konu taşınmazlar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate 
alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar 
ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen adresinde olacak şekilde teslim edilecektir. 

5 - ADÜAŞ, ihale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 
hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. Bu nedenle ihale işlemleri 2886 sayılı Kanun ile 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleleri iptal etmekte, yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme sürelerini belirli bir tarihe kadar veya 
bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme sürelerinin sona 
ermesinden önce duyurulur. 

6 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 
Bu özelleştirme işlemi Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24.03.2010 tarih ve 2515 sayılı 

yazısı ile ADÜAŞ’a verilen yetkiye istinaden gerçekleştirilmektedir. 
ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Çukurambar Mah. 1424 Cad. No:6 Giriş Kat Çankaya-ANKARA 
Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48* www.aduas.gov.tr 633/1-1 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 25 Ocak 2013 – Sayı : 28539 

 

MUHTELİF TANITIM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1. Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı muhtelif tanıtım malzemeleri kapalı teklif alma usulüyle 

satın alınacaktır. 
 

S. 
NO CİNSİ MİKTARI İHALE TARİHİ VE SAATİ 

  1. THK Amblemli Çanta 12.500 Adet 13 ŞUBAT 2013 Saat: 14.30 

  2. THK Amblemli Duvar Saati 7.000 Adet 14 ŞUBAT 2013 Saat: 14.30 

  3. THK Amblemli Termometre 7.500 Adet 15 ŞUBAT 2013 Saat: 14.30 

  4. THK Amblemli Şapka 16.000 Adet 18 ŞUBAT 2013 Saat: 14.30 

 5. THK Amblemli Yelek 5.000 Adet 19 ŞUBAT 2013 Saat: 14.30 

  6. THK Amblemli Üye Rozeti 150.000 Adet 20 ŞUBAT 2013 Saat: 14.30 

  7. Araç ve Merkez Pankartı 1.500 Adet 21 ŞUBAT 2013 Saat: 14.30 

  8. THK Amblemli Nakışlı Anahtarlık 25.000 Adet 22 ŞUBAT 2013 Saat: 14.30 

  9. THK Amblemli Beyaz Poşet 22.000 Kg. 25 ŞUBAT 2013 Saat: 14.30 

10. Mavi Poşet 12.000 Kg. 25 ŞUBAT 2013 Saat: 15.30 

11. THK Amblemli Kurşun Kalem 200.000 Adet 26 ŞUBAT 2013 Saat: 14.30 

12. 6.lı Kuru Boya Kalemi 30.000 Takım 26 ŞUBAT 2013 Saat: 15.30 

13. THK Amblemli Anahtarlık 10.000 Adet 27 ŞUBAT 2013 Saat: 14.30 

 
2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3.  İhale şartnameleri Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki İhale ve 
Kontrat Yönetim Müdürlüğünden her bir şartname için 30,00.-TL karşılığında temin edilebilir. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel: (0 312) 310 48 40 / 263-274-363 630/1-1 

————— 
FİTRE VE ZEKAT ZARFI SATIN ALINACAKTIR 

1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 2.000.000 adet fitre zarfı ile 
2.000.000 adet zekat zarfı alımı 12 Şubat 2013 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma 
usulüyle ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 
temin edebilirler.  

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel: (0 312) 310 48 40 / 263-274-363 631/1-1 
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AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU SATILACAKTIR 

Çorum Belediye Başkanlığından: 

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Çorum Merkez Çepni 

Mahallesinde bulunan, imar planının 19.K.I.B Paftasında “Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu” 

işaretli, 27/1 Pafta, 1296 ada, 43 nolu parselde, 8.398.86 m² miktarlı gayrimenkul, üzerinde 

bulunan bina ve müştemilatı ile birlikte hazırlanan şartnamesi dahilinde, 2886 Sayılı Yasanın 35/a 

Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile satılacaktır. 

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak-İstimlak 

Biriminden 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

İhale Tarihi ve Yeri : 13.02.2013 Çarşamba günü saat : 14.00’de Belediyemiz Hizmet 

Binası 5. Kat, (Yeniyol Mahallesi. Gazi Caddesi No: 2 - ÇORUM) Meclis Salonunda yapılacaktır. 

Tahmini Bedeli : 17.000.000,00 TL - Geçici Teminatı: 2.000.000,00 TL 

İsteklilerde Aranan Belgeler: A - Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon 

numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi. B - Teklif vermeye yetkili olduğunu 

gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri. C - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza 

sirküleri. D - 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. E - Vekâleten 

ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli 

imza sirküleri. F - Geçici Teminata ait belge (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun) G- Bankalarca 

ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından 

mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale 

yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale 

yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece 

alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. H - Yabancı istekliler için; 

Türkiye’ de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’ de tebligat için 

adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi. 

I - Yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşıması esastır. İ - Ortak 

girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. J - İhale şartnamesi alındı belgesi. 

Tekliflerin en geç 13.02.2013 Çarşamba günü saat: 14.00’ e kadar Belediyemiz Hizmet 

Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi 

gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri 

eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 642/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 14x50 KONVEYÖR ZİNCİRİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 
MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.252 40 00 (70 hat)  Fax: 0.372-251 19 00 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@ taskomuru.gov.tr. 
2 - İhale konusu işin nev’i :             Malzemenin Cinsi   Miktarı  
a) Niteliği, türü ve miktarı  14x50 KONVEYÖR ZİNCİRİ (60.000 adet) 1 KALEM 
b) Teslim yeri : Yerli istekliler için: TTK MAKİNA  

VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
MUAYENE VE TESELLÜM İŞLERİ  
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARIDIR 

  Yabancı istekliler için: Sözleşmede belirtilen teslim 
limanı. 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için: 180 takvim günü 
  Yabancı yükleniciler için: 180 takvim günü 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 06.03.2013 Çarşamba saat 15.00 
c) Dosya no : 817-TTK/1364 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

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

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

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

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 
ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

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

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi, 

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 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. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 06.03.2013 Çarşamba saat 15.00 ‘e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 646/1-1 
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KRAFT KAĞIT TORBA SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüze ait işletmelerimizin ihtiyacı olan 4.000.000 adet Kraft Kağıt Torba 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE 
b - Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Büyükdere/İSTANBUL 
c - Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Elmadağ/ANKARA 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.02.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, 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 ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - Bu ihalemiz yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
10 - Bu ihalede firmalar ihale miktarının tamamına teklif verebileceği gibi en az ½’lik 

kısmına da teklif verebilirler. 
11 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  581/1-1 

—— • —— 
PİLOT BOTU HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/7866 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0262 239 73 00 / 0262 223 42 78 
c) Elektronik Posta Adresi : 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Pilot Botu Hizmeti 1750 Etap  
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 Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
Komisyonu Başkanlığına 06.02.2013 tarih Çarşamba günü Saat:11.00’e kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250 TL bedelle temin 
edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 589/1-1 
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500 GR.LIK ÇAY ÇİÇEĞİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
                                                        RİZE 
1 - Teşekkülümüz 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı 7.500.000 Adet 

500Gr.lık Çay Çiçeği Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale 
Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 100,00TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.02.2013 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 ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV.hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
9 - İhale kısmı teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 488/1-1 

————— 
500 GR.LIK TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı 500Gr.lık 
22.200.000 Adet Tiryaki Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale 
Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 100,00TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.02.2013 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 ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV. hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
9 - İhale kısmı teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 489/1-1 
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125 GR’LIK TENEKE KUTU SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
                                                        RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 9.600.000 adet 125 gr Tomurcuk Kokulu Çay Teneke 

Kutusu %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 80,00-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 dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.02.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, 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 ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır.  
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.  
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.  
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir.  490/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Sincan Belediye Başkanlığından: 
1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 
1.1. İdarenin; 
a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı 
b) Adresi : Tandoğan Mah. Billur Sok No: 8 Sincan/ANKARA 
c) Telefon numarası : 0312 271 12 69 – 0312 270 41 77 
ç) Faks numarası : 0312 271 12 72 
d) Elektronik posta adresi : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr. 
e) İlgili personel : Hamdi DİLEK - Abdulkadir SAĞLAM 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
2. İHALENİN KONUSU: 
2.1. Adı: Sincan İlçesi G. O. P. Mahallesi 1510 ada 1 parseldeki 4.420 m2 yüzölçüme 

sahip Ticaret Alanı imar planlı taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 35/a maddesi 
gereği Kapalı Teklif Usulü ile satılması işidir. 
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2.2. Taşınmazın Evsafı: Taşınmaz ticaret alanı kullanımlı olup; E=2.00 ve 
Hmaks=Serbesttir. Parsel yüksek yoldan kodlandırılacaktır. +0.00 kotu altı alanlarda inşaat alanı 
emsale dâhil edilmeyecektir. Arsa G. O. P. Mahallesi Merkezinde, Belediye otobüs güzergâhında 
bulunup, İzmir Caddesi ile Çalkın Caddesi arasında yer almaktadır.  

3. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: İhalenin muhammen 
bedeli 2.276.300,00 TL olup; Bu ihaleye ait geçici teminat miktarı 68.289,00 TL’dir. 

4. İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi 
Tandoğan Mah. Billur Sok. No:8 2. Kat Meclis Toplantı Salonu Sincan/ANKARA adresinde, 
20.02.2013 Çarşamba günü saat 14:00’de yapılacaktır. Teklifler 20.02.2013 Çarşamba günü saat 
14:00’e kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

5. İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ ve TEMİNİ: 
5.1. İhaleye ait şartname aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylanmış şartnameyi satın alması zorunludur. 
a) Şartnamenin görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Tandoğan Mah. Billur Sok.    

No: 8 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sincan/ANKARA 
b) Şartname satış bedeli: 200,00 TL 
6. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale 

tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak İdareye teslim etmeleri gerekmektedir. 
6.1. İstekli Gerçek Kişi İse: 
a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.), 
b) Noter onaylı imza beyannamesi, 
c)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküsü ve/veya imza 
beyannamesi,  

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
e) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus kayıt örneği,  
f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan 

alınmış geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir), 
6.2. İstekli Tüzel Kişilik İse: 
a) İsteklinin ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından 

veya diğer resmi makamlardan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 
ihale yılı içinde alınmış belge,  

b) Noter onaylı tüzel kişiliğe ait imza ve yetki sirküleri,  
c) Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girilecek ise bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair 

noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri ve/veya imza beyannamesi, 
d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak), 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan 

alınmış Geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir), 
f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,  
7. İhaleye iştirak edenler şartnameyi tamamen kabul etmiş sayılırlar. 
8. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır. 
9. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir. 
 614/1-1 
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İSTANBUL YENİ HAVALİMANININ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA 
KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE İLANI 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
 

Dosya 
No İhale Konusu 

Şartname Satış 
Bedeli 

(KDV Hariç) 

Geçici 
Teminat 
Tutarı 

Son Teklif 
Tarih/Saati 

2013/1 

İstanbul Yeni Havalimanının 
Şartname eki proje ve eklerine 
göre 3996 Sayılı Kanun ve 
2011/1807 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararında Belirtilen Usul 
ve Esaslar Çerçevesinde yapım, 
işletim ve devri işi 

100.000.-TL 
40.000.000.- 
EURO veya 

karşılığı 

03.05.2013 
09.30 

 
1 Söz konusu işe ait ihale 03/05/2013 günü saat 10.00’da DHMİ Ankara Esenboğa 

Havalimanı, Simülatör Binası ve Eğitim Tesislerinin 2. Katında Görevlendirme Komisyonu 
huzurunda kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır. 

2. İstekliler ihaleye ilişkin dosyayı, DHMİ Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı 
Plan Program Şube Müdürlüğü 282 no’lu odada ücretsiz olarak görebilirler. Ancak, ihaleye iştirak 
etmek için ihale dosyasını KDV hariç100.000.-TL bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair 
makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir. 

3. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler dosya bedeli olan KDV hariç 100.000.- TL’sını 
DHMİ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesi veya Kurum içerisinde bulunan 
T.Vakıflar Bankası DHMİ Bürosuna yatırmalarını müteakip, buna dair makbuzla birlikte APK 
Dairesi Başkanlığı Plan Program Şube Müdürlüğü 282 no’lu odaya müracaat ederek dosyalarını 
alacaklardır. 

4. Teklifler yukarıda belirtilen ihale tarihinde saat 09.30’a kadar bizzat istekli veya vekili 
tarafından Görevlendirme İhalesinin yapılacağı binanın CZ02 odasında bulunan görevlilere teslim 
edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo vb. yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

5. İsteklilerde aranılacak şartlar Görevlendirme Şartnamesinin 5. Maddesinde belirtilmiş 
olup, bu iş için geçici teminat tutarı yukarıda belirtildiği gibi 40.000.000.-EURO (Kırkmilyon) 
veya ilk ihale ilan tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru karşılığı olan; 

a. Tedavüldeki Türk parası, 
b. Bankalar tarafından verilen teminat mektupları, 
c. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine 

düzenlenen belgelerdir. 
6. Anılan iş 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Belirtilen 

Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir. 
7. İdare uygun teklifi tespit etmede, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest 

olup, İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler her hangi bir nam altında İdareden talepte 
bulunamazlar. 

NOT: Görevlendirme konusu iş ile ilgili şartname ve ekleri 28/01/2013 tarihinden itibaren 
inceleme/satışa sunulacaktır. 
 DHMİ: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 KONYA YOLU 06330-ETİLER/ANKARA 
 TELEFON (312) 204 2725/204 2305 FAX: (312) 212 43 82 
 e-posta: apk@dhmi.gov.tr 625/1/1-1 
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TENDER NOTICE 
BY THE DIRECTORATE GENERAL OF STATE AIRPORTS AUTHORITY (DHMI) 

FOR THE BIDDING OF 
ISTANBUL NEW AIRPORT VIA CLOSE TENDER PROCEDURE 

IN COMPLIANCE WITH THE BUILD-OPERATE TRANSFER MODEL 
 

FILE 
NUMER SUBJECT OF TENDER 

SALE PRICE OF THE 
SPECIFICATION 

(VAT EXCLUDED 

THE 
PROVISIONAL 
AMOUNT OF 

COLLATERAL 

DEADLINE 
FOR 

TENDER 
(DATE/TIME) 

2013/1 

Within the purview of procedures and 
provisions set forth in Law no.3996 
and the Resolution of Council of 
Ministers No:2011/1807, the 
construction, operation and transfer of 
Istanbul New Airport in compliance 
with the Specification and its annexes 
including the project. 

100.000.-TL 
40.000.000 

EURO  
(or equivalent) 

03.05.2013 
(dd.mm.yy) 
09:30 am 

 
1 - The tender for this task in question shall be made in the presence of the Commission of 

Appointment as duly sealed bids on 03.05.2013 (dd.mm.yyyy) at 10:00 am in the second floor of 
Simulator Training Facilities of DHMI situated at the Esenboga Airport-Ankara. 

2 - Bidders may see the relevant document for tender for free in the room No:282 in the 
Planning and Programming Office of RPC Department of General Directorate of State Airports 
Authority. However, to participate in the tender, bidders must purchase the document of bidding 
at a cost of 100.000.-TL (VAT excluded) and the bank receipt must be submitted within the 
tender file. 

3 - The bidders who want to participate in tender may receive their files by applying to the 
room no.282 in the Planning and Programming Office of RPC Department with their bank receipt 
after they deposit 100.000 TL filing fee (VAT excluded) to the cashier’s office of Department of 
Financial Affairs of General Directorate of State Airports Authority or to the Vakıflar Bankası 
DHMI Office located in the establishment. 

4 - The tenders to be delivered to the authorized personnel in Room CZ02 at the building 
in which the Bidding of Assignment is planned to be held, shall directly be submitted by the 
tenderer in person or his/her legal proxy on due date as stated above until 09.30am at the latest. 
The application for tenders either submitted after the subject date and time or delivered by 
postal/cargo services (et al.) shall not be approved. 

5 - The terms and conditions to be fulfilled by the tenderers are laid down in the 5th 
Article of the Assignment Specification. The provisional amount of collateral is 40.000.000 Euro 
(Fortymillion Euros) as sited above or; 

a. The Turkish Lira in circulation, 
b. The letters of credit provided as collateral from banks, 
c. Domestic Government Bonds as issued by the Undersecreteriat of Treasury or any 

financial document arranged in exchange for the subject state bonds 
which shall be equal to the subject amount due to the Selling Exchange Rate of Central 

Bank of the Republic of Turkey on the first Bidding Promulgation date. 
6 - This task shall be governed in compliance with the procedures and provisions set forth 

in Law No.3996 and the Resolution of Council of Ministers No.2011/1807. 
7 - The Administration has the discretion to determine the best eligible tender and is free 

in its entirety to make the nomination or not to designate any nominee. With regard to this right of 
the Administration, tenderers cannot make any requisitions from the Administration under any 
legal trademark or title. 

Note : The specification and its annexes regarding to the subject of Assignment shall be 
selling/released for assessment of the tenderes by 28/01/2013. (dd/mm/yy) 
 DHMİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 KONYA YOLU 06330-ETİLER/ANKARA 
 TELEFON (312) 204 2725/204 2305 FAX: (312) 212 43 82 
 e-posta: apk@dhmi.gov.tr 625/2/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 5. VE 6. ÜNİTELER MUHTELİF DEĞİRMEN PARÇALARININ 
AŞINMAYA DAYANIKLI SAÇ’TAN İMALİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
5. ve 6. Üniteler muhtelif değirmen parçalarının aşınmaya dayanıklı saç’tan imali işi açık 

ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83 - 613 31 00 - 612 84 49 
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 
2 - İhale Konusu İşin: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik şartnamelerindeki özelliklerine göre. 

 

No Malzeme Adı Birim Ağırlığı 
Adet 

Talep Miktarı 
Adet 

1 5-6 Değirmen stator arka boğaz çemberi Resim 
No: 1389 

Adet 72 

2 5-6 Değirmen stator ön boğaz çemberi Resim 
No: 1594 

Adet 96 

3 5-6 Değirmen rotor (L) plakası Resim No: 1598 Adet 144 
4 5-6 Değirmen rotor ayna arkası aşınma plakası 

(A) Resim No: 1609 
Adet 24 

5 5-6 Değirmen rotor ayna arkası aşınma plakası 
(B) Resim No: 1610 

Adet 24 

6 5-6 Değirmen rotor ayna arkası aşınma plakası 
(C) Resim No: 1611 

Adet 24 

7 5-6 Değirmen rotor ön destek plakası SAĞ 
BÜYÜK Resim No: 2002 

Adet 48 

8 5-6 Değirmen rotor ön destek plakası SOL 
BÜYÜK Resim No: 2003 

Adet 24 

9 5-6 Değirmen rotor destek plakası SOL Resim 
No: 2004 

Adet 24 

10 5-6 Değirmen rotor destek plakası SAĞ Resim 
No: 2005 

Adet 48 

 
b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 
c) İşin Süresi : 5. ve 6. Üniteler muhtelif değirmen parçalarının 

aşınmaya dayanıklı saç’tan imali işi, Sözleşmenin 
imzalanmasını müteakiben müteakip 45 takvim gününde 
teslim edilecektir. 

d) Dos. No : OA SEAS 13/08 2013/8158 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

İhale Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 13.02.2013 Çarşamba günü        saat 15:00 
c) Teslim Yeri : SEAŞ Ambarı. 
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 150,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 
masrafı hariç 150,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. 
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TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 
numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da 
kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç 
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. 

5 - Teklifler 13.02.2013 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet) İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

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

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

 8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir. (Teklif verilen kısmın tamamını kapsamak 
kaydıyla teklif verecektir.) 

 8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 
 9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 
yapılacaktır. 619/1-1 

————— 
ŞİRKETİMİZ İHTİYACI MUHTELİF EBATLARDA DEĞİRMEN STATOR AŞINMA ZIRHI 

İMALATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Muhtelif ebatlarda Değirmen Stator Aşınma Zırhı imalatı açık ihale usulü ile kapalı zarf 

usulü satın alınacaktır. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83 - 613 31 00 - 612 84 49 
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 
2 - İhale Konusu İşin: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik şartnamelerindeki özelliklerine göre. 

 

No Malzeme Adı Birim 
Ağırlığı Kg 

Talep Miktarı 
Adet 

Toplam Miktarı 
Kg. 

1 Stator Aşınma Zırhı 
GX120Mn 13 30x100x873  

20 500 10.000 

2 Stator Aşınma Zırhı 
GX120Mn13 30x100x1000 

24 2.000 48.000 

3 Stator Aşınma Zırhı 
GX120Mn13 30x120x1000  

28 750 21.000 

4 Stator Aşınma Zırhı 
GX120Mn 13 30x120x963  

27 500 13.500 

5 Stator Aşınma Zırhı 
GX120Mn 13 50x50x963  

19 750 14.250 
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No Malzeme Adı Birim 
Ağırlığı Kg 

Talep Miktarı 
Adet 

Toplam Miktarı 
Kg. 

6 Stator Aşınma Zırhı 
GX120Mn 13 50x90x873  

31 1.500 46.500 

7 Stator Aşınma Zırhı 
GX120Mn 13 50x90x963  

34 500 17.000 

8 Stator Aşınma Zırhı 
GX120Mn 13 55x55x963  

23 500 11.500 

 
b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 
c) İşin Süresi : Değirmen Stator Aşınma Zırhı imalatı, Sözleşmenin 

imzalanmasını müteakiben müteakip 60 takvim gününde 
teslim edilecektir. 

d) Dos. No : OA SEAS 13/07 2013/6343 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

İhale Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 12.02.2013 Salı günü   saat 15:00 
c) Teslim Yeri : SEAŞ Ambarı. 
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 150,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 
masrafı hariç 150,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. 
TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 
numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da 
kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç 
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. 

5 - Teklifler 12.02.2013 Salı günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 
A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Kg.). İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

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

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

 8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir. (Teklif verilen kısmın tamamını kapsamak 
kaydıyla teklif verecektir.) 

 8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 
 9 - Teklif veren firmalar ISO 9001 kalite belgesine sahip olacak ve bu belgelerini 

teklifleri ekinde vereceklerdir.  
10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 
yapılacaktır. 620/1-1 
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1000 KVA’LİK KURU TRAFONUN TAMİR VE BAKIMININ YAPILMASI 
(NAKLİYE DAHİL) HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
SOMA Elektrik Üretim ve Tic A.Ş. 1000 KVA'lik Kuru Trafonun Tamir ve Bakımının 

Yapılması (Nakliye Dahil) Hizmet Alımı açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 
1 - İdarenin  
a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Soma/MANİSA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83 - 612 84 49 
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 
2 - İhale Konusu İşin: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik şartnamedeki özelliklere göre 
b) Yapılacağı Yer : Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı ve İhale Salonu 
c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (Altmış) gün  
d) Dos. No : 30.5 SEAS 13/03 2013/ 8148 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

İhale Salonu.  
b) Tarihi ve Saati : 14.02.2013 Perşembe Günü Saat 15:00 
d) Teslim Yeri : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü  
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 75,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 
masrafı hariç 75,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. 
TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 
numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da 
kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç 
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz.  

5 - Teklifler 14.02.2013 Perşembe Günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler tekliflerini birim bedel TL veya Döviz cinsinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. Bu 
ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 (Doksan) 
takvim günü olmalıdır. 

8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır.  
8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 
8.3. Yüklenici firmalar, en az 6kV 1000 KVA trafo imalatçısı veya teklif ettiği bedelin en 

az %50 oranında ve 1000 KVA güç, 6 kV gerilim seviyesinde trafo tamiri yapmış olduğunu 
gösteren iş bitirme belgesini tekliflerinde sunacaklardır. 

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu hizmet alım ihalesi 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 
yapılacaktır. 621/1-1 
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POSTA GÖNDERİLERİ DAĞITIM HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
İŞÇİ KİRALANACAKTIR 

Gaziantep PTT Başmüdürlüğünden: 
Gaziantep Posta İşleme ve Dağıtım Merkez Müdürlüğü, Dağıtım hizmetlerinde 39 işçi, 

01.02.2013 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar 11 ay süreyle 16.05.2008 tarih ve 26878 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu 
İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre kiralanacaktır. 

İhale Kayıt No : 2013/5362 
1 - a) İdarenin adresi : Ulus Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No: 76  
  Şehitkamil/Gaziantep 
b) Telefon ve Faks No : 0342 321 46 33 - Faks: 0342 321 32 12  
2 - a) İhalenin Adı : İşçi Kiralama İhalesi 
b) Niteliği türü ve miktarı : Posta Gönderileri Dağıtım hizmetleri 39 işçi,  
c)Görev yeri : Gaziantep Posta İşleme ve Dağıtım Merkez Müdürlüğü  
d) İhale usulü : Açık İhale 
e) İşin Süresi : 334 Takvim günüdür (01.02.2013 - 31.12.2013) 
3 - a) İhalenin yapılacağı yer : Gaziantep PTT Başmüdürlüğü Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 04/02/2013 Pazartesi günü saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme 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) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası veya Meslek Odası belgesi;  
1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan tarihinin veya ihalenin yapıldığı yıl 

içerisinde alınmış, Ticaret ve/ veya sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 
belge, 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 ilan tarihinin veya ihalenin 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, 

ç) Teklif mektubu, 
d) Geçici teminat, 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
f) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname, 
g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,  
h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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Geçici teminat; Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, İsteklilerce 
belirlenecek tutarda olacak ve süresi teklifin geçerlik süresinden en az 30 gün fazla olacaktır.  

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

4.2 - Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler. 

Bu hususta belge istenmeyecektir. 
4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler. 
Bu hususta belge istenmeyecektir.  
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye yalnızca yerli istekliler katılacak olup, yerli istekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 
7 - İş ortaklığı olması halinde beyannamenin her bir ortakça müştereken imzalanması 

gereklidir. 
8 - İhale dokümanı Fevzi Çakmak Bulvarındaki Gaziantep PTT Başmüdürlüğü İdari ve 

Sosyal İşler Müdürlüğü Malzeme Şefliğinde görülebilir ve 30.00 TL. Karşılığı aynı adresten 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler 04/02/2013 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar Gaziantep PTT Başmüdürlüğü 
İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü Malzeme Şefliğine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü Posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. Bu tarih ve saatten sonra gelecek teklifler kabul edilmeyecektir. 

10 - Tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 
11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
12 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
 487/1-1 

—— •• —— 
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Şefkat Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Barındırma Vakfı, Konya 1. Asliye Hukuk 

Dairesinin 15/3/2012 tarih, E: 2010/699, K: 2012/160 sayılı kararı ile Yargıtay 18. Hukuk 
Dairesinin 04/12/2012 tarih, E: 2012/8093, K: 2012/13939 sayılı onama kararıyla dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 617/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: Azeri Türkleri Kültür Eğitim Vakfı (ATKEV) 
VAKFEDENLER:  Erol GÖLLÜ, Nimet GÖLLÜ, Eray GÖLLÜ 
VAKFIN İKAMETGAHI:   İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:      
Kadıköy 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.12.2012  tarih ve E: 2012/298, K: 2012/584 

sayılı  kararı. 
VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: 
Kadıköy 21. Noterliğince düzenlenen 10.08.2012 tarih ve 22875 yevmiye nolu vakıf 

senedi. 
VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan devletinde yaşayan Azeri Türkleri 

arasında sosyal, kültürel, ekonomik dayanışma ve yardımlaşmayı gerçekleştirmek, bilimsel, 
sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında hizmetler ile eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.  

VAKFIN MAL VARLIĞI :   75.000.-TL.(Yetmişbeşbin Türk Lirası) dır.  
VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetçi. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 618/1-1 
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Türk Hava Kurumu Üniversitesinden: 
İlan Tarihi               : 25 Ocak 2013 
Son Başvuru Tarihi : 08 Şubat 2013 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 
uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3 
, (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda 
ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  
2 - Özgeçmiş  
3 - Yayın listesi 
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 
5 - Nüfus cüzdanı örneği 
6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)  
7 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmış olması)  
8 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa)  

atama yazısı) 
9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD 
NOTLAR 
1 - Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler 

müracaat edemezler. 
2 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların 
başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

3 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.thk.edu.tr. 
adresinden ulaşılabilir. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü 

Personel Müdürlüğü 
Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11  06790 Etimesgut/ANKARA 

Tel: 444 84 58  Faks: (312) 342 84 60 
 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET AÇIKLAMA 
İşletme 

Fakültesi 
Lojistik 

Yönetimi 
Yrd. Doç. 1 Endüstri Mühendisliği alanında doktora 

derecesine sahip olmak, lojistik veya 
tedarik zinciri üzerinde çalışmalar yapmış 
olmak,  

İşletme 
Fakültesi 

Lojistik 
Yönetimi 

Yrd. Doç. 1 Endüstri Mühendisliği alanında doktora 
derecesine sahip olmak, tedarik zinciri 
destek sistemleri ve üretim planlaması 
konularına bağlı karar destek sistemleri ve 
ulaştırma şebekelerinin bakımı konusunda 
yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar 
yapmış olmak,  

İşletme 
Fakültesi 

Lojistik 
Yönetimi 

Yrd. Doç. 1 Sosyal Bilimler kapsamındaki bir alanda 
doktora yapmış olmak, lojistik yönetimi 
alanında kitap ve makale formunda 
yayınlanmış çalışmaları bulunmak ve bu 
alanda lisans, yüksek lisans ve çeşitli 
sertifika programlarında ders vermiş olmak, 

 638/1-1 
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Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı ve sayıları 
belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvurularda Gerekli Belgeler 
Profesör kadrosu için; 
Başvuru Dilekçesi, 
Özgeçmişi, 
Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım, 
Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 
Yardımcı Doçent kadrosu için: 
Başvuru Dilekçesi, 
Özgeçmişi, 
Diploma örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri) Bilimsel çalışma ve 

yayınlarından 4’er takım, 
Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 
 

Fakülte Bölüm Unvanı Adet Açıklama 

Güzel 
Sanatlar 

Grafik Sanatlar 
ve Grafik 
Tasarım 

Prof. 1 

Grafik Tasarım ve özellikle afiş 
tasarımı alanında yetkin ve özgün 
tasarımlara sahip olmak, 
Uzun süreli öğretim üyeliği deneyimine 
sahip bulunmak. 

Sinema ve 
Televizyon 

Prof. 1 

Sinema-Televizyon-Fotoğrafçılık 
Anasanat Dalında, Sanatta Yeterlik ile 
Sahne ve Görüntü Sanatları Anabilim 
Dalında doktora programlarını 
tamamlamış olmak. 
Sinema Estetiği alanında çalışmaları 
bulunmak. 

Sinema ve 
Televizyon 

Yard. 
Doç. 

1 

Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini 
Sinema-TV alanında yapmış olmak, 
Sinema-TV alanında Sanatta Yeterliğini 
almış olmak, 
Sinema-TV sektöründe en az 10 yıl 
yapımcı, yönetmen ve idareci olarak iş 
deneyimine sahip olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım 

Mimarlık 
Yard. 
Doç. 

1 

Doktora tezini prefabrike inşaat 
konusunda yapmış olmak, 
Röleve, restorasyon, restütisyon proje 
ve uygulamalarında çalışmış olmak. 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler 
Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır. 641/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/483349 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Yükseköğretim Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Boğaziçi Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Beşiktaş/İstanbul 

Adresi 
Cevdetpaşa Cad. No: 128 Bebek-
Beşiktaş/İst. 

Tel-Faks 212 359 67 34 – 212 287 19 79 

Posta Kodu 34342 E-Mail bulib@boun.edu.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

İzmir Tıp Kitapevi Kırtasiye Büro 
Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.         
3 D Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti. İş 
Ortaklığı 

Mehmet Önder KOP (5258 5185 740) 

Adresi 
857. Sokak No: 6/B İzmirlioğlu İş 
Merkezi Konak/İzmir – Tunus Cad. 
No: 19/1 Kavaklıdere/Ankara 

Ahmet Deniz (3008 5165 592) 

T.C. Kimlik No.  Neşe Kop (5255 5186 760) 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

484 001 5607 – 069 00 77516 Ebru Deniz (3007 9165 720) 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İzmir Ticaret Odası – Ankara Ticaret 
Odası 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

48936.1-37/1683  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 640/1-1 
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/71757 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü 

İl/İlçe Karatay/Konya 

Adresi 
Şems-i Tebrizi Mah. Sultan Veled 
Cad. No: 43 

Tel-Faks (0332) 353 66 90 – (0332) 353 66 96 

Posta Kodu 42030 E-Mail  
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Nur Tek İnşaat Petrol Nakliye Tekstil 
Gıda Emlak Müşavirliği Sağlık 
Hizmetleri Turizm San. Tic. Ltd. Şti. 

Salih Şimşek 

Adresi 
Kültür Mah. D.Bakır Cad. Kültür İş 
Merkezi Kat: 3 No: 307 Batman 

Kültür Mah. D.Bakır Cad. Kültür İş 
Merkezi Kat: 3 No: 307 Batman 

T.C. Kimlik No.  315 464 03826 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

632 006 8496  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Batman Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

3221  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 653/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   80 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM
— İdris Naim ŞAHİN’den Boşalan İçişleri Bakanlığına, Mardin Milletvekili Muammer GÜLER’in, Ertuğrul GÜNAY’dan Boşalan

Kültür ve Turizm Bakanlığına, Adana Milletvekili Ömer ÇELİK’in, Ömer DİNÇER’den Boşalan Milli Eğitim Bakanlığına,
Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi AVCI’nın, Recep AKDAĞ’dan Boşalan Sağlık Bakanlığına, Edirne Milletvekili Mehmet
MÜEZZİNOĞLU’nun Atanmalarına Dair Tezkere

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/4091 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İslami İlimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
2012/4140 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev

Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkında Karar
2012/4159 Ankara İli, Çankaya İlçesi, İlker, Metin Akkuş ve Yukarı Dikmen Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı

Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
2012/4160 İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan

Edilmesi Hakkında Karar
2013/4165 Karaman İli, Merkez İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi

Hakkında Karar
2013/4166 Erzincan İli, Kemaliye İlçesinde Tesis Edilecek Ziyaret Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı

Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2013/4168 Bazı Enerji İletim Hatlarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim

Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2013/4169 Kocaeli İli, Gebze İlçesinde Tesis Edilecek Gebze Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin Yapımı Amacıyla Parsel

Numarası Belirtilen Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2013/4180 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
2013/4191 Van İli, Gürpınar ve Edremit İlçelerinde Tesis Edilecek Köprüler Gem Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla

Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2013/4194 Bazı Taşınmazların Tesis Edilecek Enerji İletim Hattının Yapımı Amacıyla Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2013/4202 Erzincan İli, Kemaliye İlçesi ile Malatya İli, Arapgir İlçesinde Tesis Edilecek Demir Hidroelektrik Santralinin Yapımı

Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 
2013/4203 Karabük İlinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karabük Belediyesi

Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 
2013/4204 Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi

Hakkında Karar
2013/4212 Günışığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar
2013/4222 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2013/4223 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2013 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Ödeme

Tarihlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar
2013/4226 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar
2013/4227 Ağrı İli, Patnos İlçesinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık

Bağlanması Hakkında Yönetmelik
— Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
— Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
— İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/1/2013 Tarihli ve 2013/10 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/1/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-01 Sayılı Kararı
— Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği
— Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği
— Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği
— Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği

KURUL KARARI
— Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2012-2016 ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 22/10/2012 Tarihli

ve 2012/27 Sayılı Kararı

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
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