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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

           Karar Sayısı : 2013/4246
           4 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü”nün
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 18/1/2013 tarihli ve HUM/22 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
22/1/2013 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

                   H. YAZICI                                      F. ŞAHİN                                      F. ÇELİK                                      N. ERGÜN
              Adalet Bakanı V.              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

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

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

                  İ. YILMAZ                                   C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   C. YILMAZ
              İçişleri Bakanı V.                           Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                    Maliye Bakanı V.

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

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

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

6 Şubat 2013
ÇARŞAMBA
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/4251

           Ankara İli, Çankaya İlçesi, Akpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki

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

Bakanlığının 15/1/2013 tarihli ve 222 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki

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

28/1/2013 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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4252

           Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Gayberli, Hacı Bayram Veli ve Malikejder mahalleleri

sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların

riskli alan olarak belirlenmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 8/1/2013 tarihli ve 92 sayılı

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

2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/1/2013 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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4254

           İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli

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

Bakanlığının 14/1/2013 tarihli ve 197 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki

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

28/1/2013 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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4258

           İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve

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

Şehircilik Bakanlığının 9/1/2013 tarihli ve 120 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki

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

28/1/2013 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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             4 Şubat 2013

       69471265-305-1337

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Şubat 2013 tarihinden itibaren Arnavutluk ve Kosova

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli

Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in vekâlet etmesini yüksek tasvip-

lerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                               Bülent ARINÇ

                                                                                                                 Başbakan V.

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   4 Şubat 2013

     B.01.0.KKB.01-06-29-104

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 4/2/2013 tarihli ve 69471265-305-1337 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Şubat 2013 tarihinden itibaren Arnavutluk ve Kosova

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli

Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Avrupa Birliği Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ

BAŞKANLIĞININ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığının gelir, gider ve muhasebe usulleri ile diğer malî konulara ilişkin esas ve
usullerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Başkanlık bütçesinin hazırlanması ve Başkanlık büt-
çesi ile program hesaplarının uygulanması, kontrolü, muhasebesi ve raporlanmasına ilişkin
esas ve usuller ile bunlara ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teş-
kilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Birliği mali mevzuatı: Avrupa Birliği genel bütçesine uygulanacak cari dö-

neme ilişkin mali düzenlemeleri,
b) Bakan: Avrupa Birliği Bakanını,
c) Bakanlık: Avrupa Birliği Bakanlığını,
ç) Başkan: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanını,
d) Başkanlık: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını,
e) Başkanlık bütçesi: Başkanlığın idari giderleri, Program katılım bedelleri ve ilave

Program katkılarına ilişkin giderler ile karşılığı gelir tahminlerini gösteren ve bunların uygu-
lanmasına izin veren belgeyi,

f) Değerlendirme komitesi: Program kurallarına göre uygunluk ve içerik değerlendir-
mesi yapılan hibe başvurularının nihai değerlendirmesini yapan ve hibe tahsis tekliflerini Baş-
kan onayına sunan Başkanlık bünyesinde oluşturulmuş komiteyi,

g) Genel Koordinatör: Destek Birimleri Genel Koordinatörünü,
ğ) Genel Koordinatörlük: Destek Birimleri Genel Koordinatörlüğünü,
h) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisinin talimatı üzerine, harcama sürecinde,

her türlü gideri, kanıtlayıcı belgelerine dayanarak ve usulüne uygun olarak gerçekleştirmekten
sorumlu yönetici ve harcama sürecinde yer alan personeli,

ı) Harcama yetkilisi: Harcamaların yapılması ile yetkili kılınmış Başkan veya yetkisini
devrettiği personeli,
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i) Hibe tahsis kararı: Değerlendirme Komitesinin hibe tahsis tekliflerine ilişkin Baş-

kanlık onayını,

j) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

k) Komite: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Ko-

mitesini,

l) Koordinatör: Bütçe ve Finansman Koordinatörünü,

m) Koordinatörlük: Bütçe ve Finansman Koordinatörlüğünü,

n) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yönetimi ile kayıtların tutulmasından

ve yetkili mercilere bilgi verilmesinden sorumlu yöneticiyi,

o) Ödeme/iade emri belgesi (ÖEB/İEB): Başkanlık bütçesinden ve program hesabından

yapılacak ödemeleri veya daha önce yapılan ödemelere ilişkin iade emirlerini düzenleyen bel-

geyi,

ö) Program: Avrupa Birliği ile eğitim, gençlik ve bunlarla ilgili diğer alanlarda işbirliğini

geliştirmek amacıyla düzenlenen ve kapsamı uluslararası anlaşma veya sözleşmelerle belirlen-

miş olan faaliyetleri,

p) Program hesabı: Program faaliyetlerinin yürütüldüğü, izlendiği ve raporlandığı he-

sapları,

r) Program hibe anlaşması: Komisyonca belirlenen program dönemlerinde, ülke mer-

kezli faaliyetlerin ve idari giderlere yönelik katkıların yönetim usullerini belirleyen, Başkanlık

ile Komisyon arasındaki mutabakat çerçevesinde hükme bağlayan anlaşmayı,

s) Ulusal ajanslar rehberi: Komisyon tarafından Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Prog-

ramlarına ilişkin ülke merkezli faaliyetlerin yürütülmesinde Ulusal Ajansların uyması gereken

usul ve esasları içeren ve Komisyon ile imzalanan program hibe anlaşmalarının eki olan reh-

beri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başkanlık Kaynaklarının Yönetimi ve Bütçe

Finansman kaynaklarının yönetimi

MADDE 5 – (1) Başkanlık faaliyetleri için tahsis edilen kaynaklar, iktisadilik, etkinlik

ve verimlilik ilkelerine uygun ve hesap verilebilirlik esasına göre yönetilir.

(2) Başkanlığın faaliyetleri için ulusal katkı olarak merkezi yönetim bütçesinden, ulus-

lararası katkı olarak Avrupa Birliği fonlarından idari giderlere tahsis edilmek üzere aktarılan

kaynaklar ile programların yürütülmesi ve yönetimi bu kaynakların gereklerine uygun olarak

ayrı esas ve usullere tabidir. Başkanlık faaliyetlerine ilişkin mali işlemler, ulusal mevzuat ve

Avrupa Birliğinden sağlanan hibe kaynaklarının kullanımına yönelik düzenlemelere,  program

hesabına ilişkin tüm mali işlemler ise program hibe anlaşmaları ve proje sözleşme hükümlerine

göre yürütülür.

Başkanlık bütçe yapısı

MADDE 6 – (1) Başkanlık bütçesi, Başkanlığın idari giderleri, Program katılım be-

delleri ve ilave Program katkılarına ilişkin giderler ile karşılığı gelir tahminlerinden oluşur.
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(2) Başkanlık faaliyetleri için tahsis edilen mali kaynaklar, kurumsal, işlevsel ve eko-

nomik sonuçların görülmesini sağlayacak, gelir ve giderlerin ekonomik ve mali analiz yapıl-

masına imkan verecek, hesap verilebilirliği ve saydamlığı temin edecek şekilde finansmanın

kaynağına göre sınıflandırılır. Harcamalar finansman kaynağının tabi olduğu düzenlemeler çer-

çevesinde gerçekleştirilir. Yabancı kaynağın harcama usul ve esaslarının belirlenmediği hallerde

Başkanlığın düzenleyici işlemlerine göre uygulama yapılır.

(3) Finansman kaynağına göre sınıflandırma, finansman kaynağının ulusal katkı veya

Komisyon ile eş finansmandan oluşup oluşmama esasına göre yapılır.

(4) Eş finansman esasına göre elde edilen gelirler, münhasıran program faaliyetlerine

yönelik giderler için kullanılır.

(5) Başkanlığın gelir ve gider bütçesi, analitik bütçe sistemine paralellik arz eden fi-

nansman ve ekonomik sınıflandırmaya göre hazırlanır ve uygulanır.

(6) Yabancı paraya endeksli bütçe gelir ve giderleri, bütçede Türk Lirası olarak gösterilir

ve tutarların hesaplanmasında yılı Yatırım Genelgesi çerçevesinde uygulanan ve kamuoyuna

duyurulan kur esas alınır.

Bütçe ilkeleri

MADDE 7 – (1) Başkanlık bütçesinin hazırlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki

ilkelere uyulur:

a) Gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.

b) Tüm gelir ve giderler bütçede gayri safi olarak gösterilir.

c) Gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğru-

luk ve malî saydamlık esas alınır.

ç) Bütçe, yıllık çalışma programlarında yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun

şekilde ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.

d) Bütçede, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.

e) Bütçeyle verilen harcama yetkisi, ilgili mevzuatta düzenlenen görev ve hizmetlerin

yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.

f) Ödenekler, belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir. Tahsis edilen ödenek-

ten fazla harcama yapılamayacağı gibi ödeneği bulunmayan bir harcama da yapılamaz.

g) Bütçe, görevlilerin hesap verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır.

(2) Bütçe, yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz.

Bütçe giderleri

MADDE 8 – (1) Bütçe giderleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:

a) Personel giderleri,

b) Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri,

c) Mal ve hizmet alımı giderleri,

ç) Faiz giderleri,

d) Cari transferler,

e) Sermaye giderleri,

f) Sermaye transferleri,

g) Borç verme.
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Bütçe gelirleri
MADDE 9 – (1) Bütçe gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:
a) Merkezi yönetim bütçesi mali katkısı,
b) Komisyon mali katkısı,
c) Faiz gelirleri,
ç) Bağış ve yardımlar,
d) Geri kazanılan gelirler,
e) Ret ve iadeler,
f) Tahsil edilmesi gelir niteliğinde olan diğer gelirler.
Bütçenin hazırlanma süreci
MADDE 10 – (1) Bütçe tekliflerinin zamanında hazırlanabilmesi için tüm hizmet bi-

rimleri, üç yıllık birim gelir ve gider tahminlerini gerekçeleri ile birlikte Mayıs ayının sonuna
kadar Koordinatörlüğe bildirir. Gider tahmini bildiriminde, geçmiş yılın gerçekleşmeleri ile
talep edilen ödenek tutarları harcama kalemleri itibariyle gösterilir, ayrıca bütçe yılı ve önceki
yıl bütçesi arasında meydana gelen artış ve eksilişler gerekçeleri ile birlikte açıklanır.

(2) Koordinatörlük, Başkanlığın gelecek üç yıla ilişkin gelir ve gider tahminlerini içeren
çok yıllı bütçe taslağını hazırlar ve Bakanlık bütçesine konacak merkezi yönetim bütçesi katkı
tutarlarını, Orta Vadeli Programın yayımlanmasını takiben Bakanlığa bildirir.

(3) Bütçe hazırlık sürecinde esas alınan kuru belirleyen Yatırım Genelgesinin, Bakanlığa
bildirilen merkezi yönetim bütçesi katkısından sonra yayımlanması halinde, hazırlık sürecinde
geçerli olan Yatırım Genelgesinde belirtilen kur esas alınır. Genelgenin yayımlanmasını takiben
yenilenen kur esas alınarak revize bütçe taslağı hazırlanır ve merkezi yönetim bütçesi katkı tu-
tarları Bakanlığa bildirilir. Merkezi yönetim bütçe hazırlık sürecinde, yenilenen bütçe katkı tu-
tarları esas alınır.

(4) Bütçe hazırlık sürecinde esas alınan kur ile yabancı para cinsinden giderin gerçek-
leşmesi arasında olumsuz kur farkı oluşması halinde ilave gider tutarı Bakanlıktan talep edilir.
Olumlu kur farkı neticesinde oluşan ilave gelir ise bir sonraki yıl bütçesine devredilir.

(5) Koordinatörlük, cari hesap döneminin gerçekleşmelerini, ilgili birimlerin önerilerini
ve bütçe gelir kalemlerindeki değişiklikleri de göz önünde bulundurarak bütçe teklifinde gerekli
düzeltmeleri yapar.

(6) Hazırlanan Başkanlık bütçesi, Komitenin onayına sunulur. Komite tarafından onay-
lanan bütçe en geç 31 Aralık tarihine kadar Bakan onayına sunulur. Başkanlık bütçesinin mali
yılbaşında yürürlüğe girmesi için Bakan onayının alınması gerekir.

(7) Başkanlık bütçesi uygulanmak üzere yılı bütçe uygulama talimatı ile birlikte birim-
lere gönderilir.

Ödeneklerin kullanımı
MADDE 11 – (1) Bütçedeki ödenekler, Başkanlıkça yapılacak nakit planına göre kul-

lanılır. Personel giderleri dışındaki harcama kalemlerinin ne kadarının ne zaman kullanılaca-
ğına, Başkanlığın gelir durumunu göz önünde bulundurarak harcama yetkilisi karar verir.

(2) Başkanlık bütçesinde yer alıp, programlara katılım payı olarak konulan ödenekler-
den, hibe anlaşma ve sözleşmeleri gereğince ilgili kurum veya kuruluşun hesabına aktarılacak
olan tutarların süresi içerisinde ödenmesi için gerekli tedbirler alınır.
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(3) Programlara iştirak edilmesi halinde, yapılacak ödemeler, bütçe gideri olarak mu-

hasebeleştirilir.  Program süresi sonunda Başkanlık bütçesine iade edilen tutarlar ise, gelir ola-

rak muhasebe kayıtlarına yansıtılır.

(4) Bütçede ödeneği olmayan bir harcama yapılamaz ve taahhüde girilemez.

Ödenek aktarımları ve ek ödenek

MADDE 12 – (1) Bütçe kalemleri arasında Başkana verilecek aktarma yetkisi, her yılın

bütçesinde gösterilir.

(2) Başkanlık Bütçesinde belirli bir amaçla konulmuş ödeneğin bulunmadığı ya da ilgili

harcama kalemlerine konulmuş ödeneklerin yeterli olmadığı hallerde Başkan tarafından ek

ödenek talebinde bulunulur. Ek ödenek tahsisatı için Komite ve Bakan onayı alınması esastır.

Zorunlu giderlerdeki artışlar

MADDE 13 – (1) Mevzuattaki değişiklikler veya düzenlemeler uyarınca Başkanlık

personelinin ücretleri, ek ödemeleri, sosyal yardımları ve diğer mali haklarında meydana ge-

lecek farklılıkların ve yeni yükümlülüklerin, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Başkanlık

personeline ve gider bütçesine yansıtılması işlemi Başkan onayıyla yerine getirilir.

Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler

MADDE 14 – (1) Yılı bütçesinde ödeneği bulunması kaydıyla, satın alma suretiyle edi-

nilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihaz ve taşıtların kiralanması veya fi-

nansal kiralama suretiyle temini; temizlik, yemek, geçici süreli personel, koruma ve güvenlik

ile personel taşıma hizmetleri, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile plan, proje, etüt ve

müşavirlik hizmetleri, süreli ve süresiz yayın alımları, süresi üç yılı geçmemek üzere harcama

yetkilisinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir.

Ödenemeyen giderler ve emanet hesapları

MADDE 15 – (1) Malî yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı halde, hak sahibinin

talep etmemesi veya başka nedenlerle ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet

hesaplarına alınır ve buradan ödenir. Ancak, emanet hesaplarına alınmış ve 11/1/2011 tarihli

ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun genel hükümleri çerçevesinde zamanaşımı süresi dolmuş

olanlar bütçeye gelir kaydedilir. Bu şekilde gelir kaydedilen tutarlar geri ödenmez.

Bağış ve diğer katkılar

MADDE 16 – (1) Başkanlığa yapılan nakdi bağışlar, Başkanın uygun görüşü üzerine,

Başkanlık bütçesinde açılacak bir tertibe gelir, harcamalarda kullanılmak üzere açılacak bir

tertibe de ödenek kaydedilir.  Yapılan bağışlar aynı zamanda belgelendirilmek suretiyle muha-

sebe kayıtlarına alınır.

(2) Başkanlık faaliyetlerini desteklemeye yönelik olarak yapılan ayni veya nakdi kat-

kılar, katkıyı sağlayan taraf ile yapılan protokol hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Program hesabı

MADDE 17 – (1) Program hesabı; hukuki dayanağı, kapsamı, süresi, finansmanı, uy-

gulama usul ve esasları imzalanan program hibe anlaşması ile oluşur. Her bir program açılacak

ayrı hesapta izlenir. Program hesabı, sağlanan fonun kullanımı, hesabın işleyişi, muhasebesi

ve raporlanması amacına yöneliktir.
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Program hesabı ödeme ve iadeleri
MADDE 18 – (1) Program hesabı kapsamında iki tür ödemenin yapılması esastır. Bun-

lar, hibe konusu faaliyetin gerçekleşmesinden önce yapılan avans niteliğindeki ön ödeme ve
faaliyet sonrası ilgili raporların değerlendirilmesi neticesinde yapılan nihai ödemedir.  Ancak,
program kurallarında veya hibe yararlanıcısı ile yapılan sözleşmede öngörülmesi halinde,
yararlanıcıya program kurallarının öngördüğü şartlarda ön ödeme niteliğinde ara ödeme yapı-
labilir.

(2) Hibe tahsis kararı ve sözleşmesi bulunmayan hibelerin ön ödemesi ve yararlanıcı
tarafından sunulması zorunlu raporları sunulmayan hibelerin nihai ödemesi hiçbir şekilde ya-
pılmaz; ön ödeme yapılmış ise geri alınır.

(3) Nihai hibe tutarının gerçekleşen ön ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark
yararlanıcıdan tahsil edilir.

İlave program katkısı
MADDE 19 – (1) Program anlaşmaları ile sağlanan fonlardan karşılanamayan hibe ta-

lepleri, bu amaçla Başkanlık bütçesine konacak ilave program katkısı ödeneği ile karşılanabilir.
Bu kapsamda sağlanan katkı, ilgili program hesabına ilave edilir ve program hesabının tabi ol-
duğu usul ve esaslara göre yönetilir. Ancak, uygun raporlama sağlanabilmesi için muhasebe
kayıtları ayrı tutulur ve ödeme ve iade işlemleri ayrı bir banka hesabı vasıtasıyla gerçekleşti-
rilir.

(2) Başkanlık bütçesinden programlara aktarılan ilave katkı aktarıldığı sırada gider, har-
canmayan kısmın ve faiz gelirinin Başkanlık bütçesine iadesi işleminde ise gelir kaydedilir.

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM
Harcama Süreci ve Ön Mali Kontrol

Harcama yetkisi ve sorumluluk
MADDE 20 – (1) Başkanlık bütçesinden veya program hesabından harcama yapılabil-

mesi için harcama talimatı verilmesi gerekir. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapı-
lacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleş-
tirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Başkan harcama yetkilisi olup, sınırlarını açıkça
belirtmek kaydıyla harcama yetkisini yazılı olarak birim yöneticilerine devredebilir.  Harcama
yetkisinin devredilmesi, idarî sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

(2) Harcama yetkilisi veya kendisine harcama yetkisi devredilen birim yöneticileri, ve-
recekleri harcama talimatlarının bu Yönetmelik ve diğer düzenlemelere uygun olmasından,
ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur.

Giderin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirme görevlileri
MADDE 21 – (1) Bütçeden bir giderin yapılabilmesi için belirlenmiş usul ve esaslara

uygun olarak işin yaptırıldığının veya mal veya hizmetin alındığının veya gerçekleştirildiğinin,
görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzen-
lenmiş olması gerekir. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması,
mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve
ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yerine getirirler. Giderlerin gerçekleş-
tirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesi-
nin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.
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(2) Giderlerin hak sahibine ödenmesi için harcamayı kanıtlayıcı belgelerin usulüne uy-

gun olarak elde edilmesi ve giderlerin hesaplanmasından gerçekleştirme görevlileri sorumlu-

dur.

(3) Gerçekleştirme görevlileri, program hesaplarına ilişkin ödeme, iade ve diğer mali

işlemler için gerekli belgelerin program anlaşmaları ile belirlenen usul ve esaslarda hazırlan-

ması görevini yürütürler.

Ön malî kontrolün kapsamı ve kontrol yetkisi

MADDE 22 – (1) Ön Malî Kontrol, Başkanlık gelir, gider, varlık ve yükümlülükleri

ile program hibe anlaşmaları ile sağlanan fonlara ilişkin malî karar ve işlemlerinin, Başkanlık

bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, program hesapları, program kuralları ve diğer

malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

kullanılması yönlerinden yapılan kontroldür.

(2) Ön malî kontrol, harcamayı gerçekleştiren birim tarafından yapılan kontroller ile

Koordinatörlük tarafından yapılan kontrollerden oluşur.

(3) Koordinatörlükte ön malî kontrol görevini yürütenler, kontrolünü gerçekleştirdikleri

malî işlem sürecinde görev alamazlar.

(4) Program hibe anlaşmaları ile sağlanan mali kaynaklara ilişkin işlemlerin ön mali

kontrolü, ilgili program hibe anlaşmaları ve ekleri ile belirlenen kurallar çerçevesinde düzen-

lenir.

(5) Ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemler tür, tutar ve konu itibariyle

Başkanlığın risk değerlendirmesi sonucunda belirlenir.

Ön mali kontrolün niteliği

MADDE 23 – (1) Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danış-

ma ve önleyici niteliği haiz olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygu-

lanmasında bağlayıcı değildir.

(2) Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi tutulması ve ön malî kontrol sonu-

cunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin so-

rumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ön malî kontrol süreci

MADDE 24 – (1) Ön mali kontrol harcamayı gerçekleştiren birimde süreç kontrolü

şeklinde yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek

şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları iş-

lemden önceki işlemleri de kontrol ederler. Harcama yetkilileri hiyerarşik olarak kendisine en

yakın yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri

belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen ger-

çekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar.

(2) Harcamayı gerçekleştiren birim dışında ön malî kontrole tâbi malî karar ve işlemler,

kontrol edilmek üzere Koordinatörlüğe gönderilir. Görevli personel tarafından kontrol edilen

işlemler hakkında görüş yazısı düzenlenir ve harcamayı gerçekleştiren birime gönderilir.
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(3) Harcamayı gerçekleştiren birimde ve Koordinatörlükte yapılan kontrol sonucunda,
malî karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine “Kontrol edilmiş ve
uygun görülmüştür” şerhi düşülür veya yazılı görüş düzenlenir.

(4) Malî karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilen bir
görüş yazısı yazılarak kontrole tâbi karar ve işlem belgeleri eklenmek suretiyle ilgili birimine
gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe ve Raporlama

Mali işlem ve muhasebe yetkisi
MADDE 25 – (1) Tahsilatlar, ödemeler, iadeler ve hesaben yapılan tüm mali işlemler

ile bunların belgelendirilmesi, hesaplara kaydı ve raporlanması muhasebe hizmetleridir.
(2) Koordinatör, muhasebe yetkilisi olarak muhasebe hizmetlerine ilişkin bu Yönetme-

likte belirtilen görevlerin yürütülmesinden yetkili ve sorumludur. Koordinatör muhasebe hiz-
metlerinin yerine getirilmesinde yeteri kadar muhasebe yetkili yardımcısı görevlendirir.

(3) Muhasebe yetkilisi yardımcıları,  mali işlemlere ilişkin kayıtlarının tam, doğru ve
usulüne uygun olarak tutulmasını ve raporlanmasını, bu bilgilerin saydam ve erişilebilir olma-
sını sağlamakla görevlidir.  Muhasebe yetkilisi yardımcıları koordinatör tarafından verilen gö-
revlerin zamanında, tam ve doğru olarak yapılmasından sorumludur.

(4) Koordinatör, muhasebe hizmetlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilip getiril-
mediğini gözetmekle yükümlüdür.

Görevler ayrılığı
MADDE 26 – (1) Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi ile muhasebe yetkilisi

görevi aynı kişide birleşemez.
Muhasebe yetkilisinin kontrol sorumlulukları
MADDE 27 – (1) Muhasebe yetkilisi ve yardımcıları, ödemeye ilişkin belgeler üze-

rinde;
a) Yetkililerin imzalarını,
b) Ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını,
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
ç) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,
kontrol etmekle yükümlüdür.
(2) Muhasebe yetkilisinin, maddi hataya ilişkin sorumlulukları, bir mali işlemin muha-

sebeleştirilmesine dayanak teşkil eden karar, onay, sözleşme, hakediş raporu, nihai rapor, bord-
ro, fatura, alındı ve benzeri belgeler üzerinde gelir, alacak, gider ya da borç tutarlarında hata
olması,  oransal veya aritmetik işlemlerde hata, ilgili hesaplara noksan veya fazla kaydedilmek
suretiyle yapılan ödeme ve göndermelerle sınırlıdır.

(3) Belgelerde, alınan mal veya hizmet ya da yapılan iş miktar veya tutarında veya kul-
lanılan ödeneklerde, hata veya eksiklik bulunması halinde durum, muhasebe birimince ilgili
birime iletilir, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ödeme yapılır.

(4) Herhangi bir nedenle, muhasebe açısından kaydın uygun görülmediği hususlara iliş-
kin ihtilafın ilgili birimler arasında çözülememesi halinde, harcama yetkilisi nihai kararını
yazılı olarak bildirir ve işlem buna göre gerçekleştirilir.
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Ödemelerde öncelik sırası
MADDE 28 – (1) Nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde ödeme-

ler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre gerçekleştirilir. Ancak, bu ödemelerin yapılması
sırasında sırasıyla;

a) Kanunları gereğince ödenmesi gereken vergi, resim, prim, fon kesintisi, pay ve ben-
zeri tutarlara,

b) Tarifeye bağlı ödemelere,
c) İlama bağlı borçlara,
ç) Ödenmemesi halinde temerrüt faizi doğacak ödemelere,
d) Ödenmesi talep edilen emanet hesaplardaki tutarlara,
öncelik verilir.
(2) Nakit mevcudunun yeterli olması durumunda ödemeler, ödeme belgelerinin Koor-

dinatörlük kayıtlarına giriş sırasına göre yapılır. Ödeme belgesi ve eki belgede eksik veya nok-
san tespit edilerek tamamlanmak üzere ilgili birime iade edilen ödeme, tamamlanarak mali bi-
rim kayıtlarına girdikten sonra, tutarı, yeni giriş sırasına göre ödenir.

Ödemelerde işlem sırası
MADDE 29 – (1) Her türlü gider ve hibelere ilişkin ödeme ve iade işlemleri aşağıda

belirtilen biçimde yapılır:
a) Harcama yetkilisi hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri ara-

sından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme/iade  emri belgesi düzen-
lemekle görevlendirir.

b) Gerçekleştirme görevlisinin imzaladığı ödeme/iade talep belgesi harcama yetkilisinin
onayına sunulur.

c) Harcama yetkilisi tarafından onaylanarak kesinleşmiş olan ödeme emri, ödenmek,
iade emri ise iade yazısı yazılmak ve ilgili muhasebe kaydı yapılmak üzere Koordinatörlüğe
gönderilir.

ç) ÖEB/İEB ve eki belgeler üzerinde; gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi ile
diğer görevlilerin imzası, ödemeye/iadeye ilişkin belgelerin tam olup olmadığı, hesaplamalarda
maddi hata bulunup bulunmadığı ve hak sahibinin/borçlunun kimliğine ilişkin bilgilerin doğ-
ruluğu kontrol edilerek gerekli muhasebe işlemi yapılır ve Banka Ödeme Emri/İade Bildirim
Yazısı hazırlanır.  Eksik veya hatalı olan talep ve eki belgeler, düzeltilmek veya tamamlanmak
üzere, gerekçeleriyle birlikte harcamayı gerçekleştiren birime yazılı olarak gönderilir. Hata
veya eksiklikleri tamamlanarak tekrar muhasebe birimine gönderilenler, en kısa zamanda in-
celenerek muhasebeleştirilir ve ödeme/iade işlemi gerçekleştirilir.

d) Banka Ödeme Emrinin/İade Bildirim Yazısının muhasebe yetkilisi ve Genel Koor-
dinatör  tarafından imzalanması ve muhatabına gönderilmesi ile ödeme/iade süreci tamamlan-
mış olur.

Ödeme şekli
MADDE 30 – (1) Başkanlık tüm ödeme işlemlerini banka hesap transferleri aracılığıyla

yapar.
(2) Program hesabına ilişkin ödemeler program hibe anlaşmaları ile belirlenen para bi-

rimi üzerinden yapılır.  Başkanlık bütçesinden yapılan harcamalarda ise harcamanın niteliğine
göre Türk Lirası veya yabancı para cinsinden ödeme yapılır.

(3) Türk Lirası hesaplarından yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde, ilgili hesabın
bulunduğu bankanın ödeme tarihindeki döviz satış kuru esas alınır.
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Ödemelerde aranacak kanıtlayıcı belgeler
MADDE 31 – (1) Başkanlık bütçesinden yapılacak giderlere ilişkin ödemelerin, ödeme

karşılığında alınan fatura veya fatura yerine geçen belgelere dayandırılması esas olup, bunun
dışında Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır.

(2) Ayrıca harcamaya esas teşkil eden Başkanlık onayı, şartnameler, sözleşmeler, biniş
kartları, görevlendirme yazıları, dekont, talimat, resmi yazı, vekaletname, senet ve ödemeye
ilişkin gerekli diğer yasal belgeler de ödeme emri belgesine eklenir.

(3) Program faaliyetlerine ilişkin ÖEB ve İEB ekinde bulunması gerekli belgeler hu-
susunda program anlaşmaları ve eklerinde belirtilen kurallar uygulanır.

(4) Kanıtlayıcı belgeler giderlere esas teşkil eder; ancak, bu belgelerin içeriğinden ve
doğruluğundan muhasebe yetkilisi sorumlu değildir.

Avans işlemleri
MADDE 32 – (1) Ödeme işlemlerinin tamamlanması beklenemeyecek kadar ivedi olan

giderler için harcama yetkilisince belirlenen özel ya da tüzel kişiye avans verilebilir. Avanslar
mümkün olan en asgari seviyede belirlenir. Avansa ilişkin işlemler ödeneğin finansman kay-
nağının tabi olduğu düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Harcama yetkilisi tarafından adına veya hesabına geçici olarak para ve diğer kıy-
metleri alma yetkisi verilen mutemetler, aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini, en geç avan-
sın alındığı tarihi izleyen bir ay içinde Koordinatörlüğe vermek ve üzerindeki avans bakiyesini
bekletmeksizin nakden Başkanlığın ilgili hesabına iade etmek zorundadır. Ancak, Başkanlığın
veya Başkanlık personelinin iştirak ettiği fuar, kongre, seminer, eğitim ve toplantı gibi faali-
yetlerde herhangi bir ödemenin avans şeklinde yapılmasının zorunlu olması halinde, ilgili faa-
liyetin bittiği tarih itibariyle bir ay içerisinde avansın kapatılması gerekir.

(3) Süresi içinde iade edilmeyen avans bakiyeleri geçici aktif hesaplara alınır ve ilgilinin
ilk ücret ve ödeneğinden kesilerek tahsil edilir.

(4) Personel dışında verilen ve süresinde mahsup edilemeyen avanslara ilişkin alacak-
ların hakediş veya teminattan karşılanamaması halinde yasal takibat başlatılır.

(5) Bir iş için verilen avans, yalnız o iş için harcanır.
(6) Program hesaplarından hibe olarak yapılan ön ödemeler bu madde kapsamı dışın-

dadır.
(7) Finansman kaynağının tabi olduğu harcama usulleri gereği mal ve hizmet alımları

kapsamında yapılan avans ödemeleri bu madde kapsamı dışında olup finansman kaynağının
tabi olduğu düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki defterler kullanılır:
a) Yevmiye defteri,
b) Büyük defter,
c) Yardımcı hesap defterleri.
(2) Bu defterlerin tanımı ve işlevi aşağıdaki şekildedir:
a) Yevmiye defteri: Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye ta-

rihi, müteselsil numara sırasıyla ve maddeler hâlinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye
defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine daya-
nılarak kaydedilir.
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b) Büyük defter: Büyük defter, yevmiye defterinde kayda geçirilmiş olan işlemleri usu-
lüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. İşlemler yevmiye
tarih ve numara sırasına göre yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı yevmiye tarih ve
numarası ile her bir hesap için açılan büyük defterin ilgili sayfalarına tasnifli olarak kaydedilir.

c) Yardımcı hesap defterleri: Yardımcı hesap defterleri, hesap planını oluşturan hesap-
lara ait bilgilerin ayrıntı bazında kaydına mahsus olarak tutulan defterlerdir.

Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları
MADDE 34 – (1) Muhasebe işlemleri, yevmiye tarihi, müteselsil sıra numarasına göre

ve maddeler hâlinde önce yevmiye defterine kaydedilir; buradan da usulüne göre büyük defter
ve yardımcı hesap defterlerine sistemli bir şekilde dağıtılır.

(2) Muhasebe işlemleri tahakkuk esaslı muhasebe sistemine göre gerçekleştirilir.
(3) Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen

işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında "1" den başlayıp, hesap dö-
neminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Yevmiye defteri, büyük defter ve yar-
dımcı hesap defterleri kayıtlarında bu yevmiye tarih ve numaraları esas alınır.

(4) Gerçekleşen işlemler muhasebeleştirme belgeleriyle ilgili hesaplara kaydedilir. Bel-
ge olmadan kayıt yapılmaz. Bir hesabın borcuna kaydedilen tutar mutlaka başka bir hesap ya
da hesapların alacağına kaydedilir. Yevmiye defterinde her zaman borç-alacak eşitliği bulunur.

(5) Ödeme ve iade emri belgeleri muhasebeleştirme belgesi olarak kullanılır. Bunların
dışındaki muhasebe işlemlerinde 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete’nin 3 üncü
mükerrerinde yer alan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde belirlenmiş
olan belgelerden, yürütülen malî iş ve işlemlere uygun olanlar kullanılır.

(6) Malî yılın başında, bir önceki hesap dönemi kapanış bilançosu ve dipnotları esas
alınarak açılış bilançosu düzenlenir. Açılış bilançosuna dayanılarak, açılış yevmiyesinin kayıt-
larını sağlamak üzere bilançodaki tutarlar, düzenlenecek "1" yevmiye numaralı muhasebe işlem
fişiyle ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. Açılış kaydına ilişkin muhasebe işlem fişine,
açılış bilançosunun bir nüshası eklenir. Açılış kaydına esas tutarlar, ilgili hesap için açılacak
büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine aktarıldıktan sonra yılı işlemlerinin kaydına baş-
lanır.

Hesap planı
MADDE 35 – (1) Hesap planı, Başkanlığın bünyesinde ve işlemlerine uygun hesapların

bir sistem içinde gruplanmasıyla oluşan cetveldir.
(2) Başkanlıkta uygulanacak olan hesap planı, 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde öngörülen
hesap planı esas alınarak düzenlenir. Ancak Avrupa Birliği mevzuatının gerekleri ile Genel Yö-
netim Muhasebe Yönetmeliğinin çelişmesi halinde Avrupa Birliği Komisyonuna rapor verilme
zorunluluğu ve Başkanlığın genel yönetim kapsamında olmaması nedeniyle Avrupa Birliği
mali mevzuatı uygulanır.

(3) Programlara ilişkin hesap planı Avrupa Birliği mali mevzuatı ve program hibe an-
laşmalarından kaynaklanan yükümlülüklere uygun bir şekilde düzenlenir. Başkanlık, program
kaynaklarının programlarla ilgili işlemlerini, gelir kaynaklarını ve harcamaları yansıtmak için
yeterli kayıtları ve hesapları, Komisyonla imzalanan anlaşmalarda öngörülen muhasebe sistemi
ve hesap planına göre düzenleyerek bilgisayar ortamında tutar.
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Hesap dönemi

MADDE 36 – (1) Başkanlık bütçesinde hesap dönemi takvim yılıdır. Program hesap-

larında ise hesap dönemi program hibe anlaşmasında ilgili Program için açıkça belirtilen süre-

dir. Ancak program hesapları, hibe iadelerinin tamamı iade alınana veya ilgili alacaktan feragat

edilene kadar açık tutulur.

Mali işlemlere ilişkin belgelerin muhafazası

MADDE 37 – (1) Koordinatörlük, kendisine teslim edilen ve muhasebeleştirilen bel-

geleri, bu işe uygun arşivlerde düzgün olarak ilgili mevzuatının öngördüğü sürelerde muhafaza

etmek ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

Kayıt şekli

MADDE 38 – (1) Başkanlık bütçesi kayıtları Türk Lirası, program hesaplarının kayıt-

ları ise, Program hibe anlaşmasında öngörülen para birimi cinsinden tutulur.

(2) Muhasebe işlemlerine ilişkin tüm kayıtlar bilgisayar ortamında tutulur.

Mali raporlar

MADDE 39 – (1) Başkanlık bütçesi ve program faaliyetlerine ilişkin program hibe an-

laşması veya ilgili mevzuatı gereğince düzenlenmesi zorunlu olan mali raporlar, Koordinatörlük

tarafından hazırlanır ve mevzuatında belirlenen sürelerde ilgili mercilere sunulur.

(2) Program faaliyetleri ile bütçe uygulama sonuçlarının doğru ve güvenilir şekilde ra-

porlanması ve izlemeye yönelik araçların geliştirilmesi amacıyla Koordinatörlükte yönetim

bilgi sistemleri kurulması ve işletilmesi amacıyla gerekli önlemler alınır.

Kesin hesap

MADDE 40 – (1) Başkanlık bütçesine ilişkin olarak bilanço ve gelir tablosunun çıka-

rılmasından sonra, hesap dönemine ilişkin kesin hesap cetveli, Koordinatörlük tarafından ha-

zırlanır. Kesin hesap cetveli, Başkan tarafından bir sonraki yılın bütçesi ile birlikte Komite ve

Bakan onayına sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Amortisman

MADDE 41 – (1) Başkanlık tarafından satın alınan taşınmaz mallar, taşıtlar, demirbaş,

mefruşat, araç-gereç ve teçhizat gibi Kuruma ait iktisadi kıymetler için her yıl vergi kanunla-

rında öngörülen usul ve esaslara göre amortisman ayrılır.

(2) Kullanılamaz hale gelen, başka kurumlara tahsis edilen ve her ne sebeple olursa ol-

sun Başkanlığın kayıtlarından çıkarılan amortismana tabi maddi duran varlıkların muhasebe

kayıtlarına yansıtılması için ilgili birim tarafından yazılı olarak Koordinatörlüğe bildirilmesi

gerekir.

Banka hesaplarının yönetimi

MADDE 42 – (1) Başkanlığın bütün kaynakları bankalar nezdinde Başkanlık adına

açılan hesaplarda tutulur.

(2) Bankada vadesiz hesapta tutulabilecek azami para miktarı ile bankadan yapılabile-

cek ödemelerin sınırı muhasebe yetkilisinin teklifi, Genel Koordinatörün uygun görüşü ve har-

cama yetkilisinin onayı ile tespit edilir.
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(3) Muhasebe yetkilisi, banka mevcudunun yapılacak ödemelere uygunluğunu kontrol

eder ve banka hesap bakiyeleri konusunda harcama yetkilisini ve Genel Koordinatörü düzenli

aralıklarla bilgilendirir.

(4) Banka hesabı açılması, kapatılması ve hesaplar arası aktarım işlemleri, muhasebe

yetkilisi, Genel Koordinatör ve harcama yetkilisinin imzası ile gerçekleştirilir.

Başkanlığın ortak olduğu projeler

MADDE 43 – (1) Başkanlık, Komisyon veya Komisyonun yetki verdiği kurumlar veya

diğer kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen projelere ortak olabilir. Proje finansmanına ilişkin

olarak öngörülen eş finansman tutarı kadar Başkanlık Bütçesine ödenek konur.

(2) Proje kapsamındaki faaliyetler ile projenin finansmanı, bütçesi, süresi, raporlaması

ve uygulama esasları proje anlaşması veya sözleşmesi ve eklerinde belirtilir.

Yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelere ilişkin genel esaslar

MADDE 44 – (1) Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelere ilişkin gündelik, yol ve ko-

naklama giderleri 26/12/2003 tarihli ve 2003/6667 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönet-

meliğinin 35 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre ödenir.

(2) Başkanlık tarafından organize edilen veya maliyeti Başkanlık tarafından karşılanan

her türlü toplantı veya eğitim faaliyeti (hizmet içi eğitim dahil)  kapsamında personelin geçici

görevli olarak organizasyona iştirak etmesi ve bu kapsamda katılımcılara sunulan hizmetlerden

faydalanması halinde, almış olduğu konaklama hizmeti karşılığında gündeliğinin yarısı ora-

nında kesinti yapılır.  Bunun dışında harcırahta herhangi bir kesinti yapılmaz.

(3) Yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerde, konaklama yapılmayan günler için

tam gündelik ödenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 30/4/2004 tarihli ve 25448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av-

rupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Uygula-

malarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Sözleşmeye bağlı harcamaların gerçekleştirilmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmeye

bağlanmış olan harcamalar, eş finansman kodlu ödeneklerin tabi olduğu düzenlemeler çerçe-

vesinde gerçekleştirilir.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik 15/3/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Bakanı yürütür.

6 Şubat 2013 – Sayı : 28551                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 71



Maliye Bakanlığından:
MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî hizmetler birimlerinde çalıştırılacak
malî hizmetler uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlik
sınavları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi

ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun Ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) İdare: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsa-

mındaki kamu idarelerini,
c) Malî hizmetler birimi: Strateji geliştirme başkanlıkları ve strateji geliştirme daire

başkanlıkları ile strateji geliştirme ve malî hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği mü-
dürlükleri, bu birimlerin kurulmadığı idarelerde bu idarelerin mevcut yapılarında malî hizmet-
lerini yürüten birimi, mahalli idarelerde ise ilgili mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde
kurulacak birimleri,

ç) Özel yarışma sınavı: Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Bakanlıkça belir-
lenen yeterli puanı alanların katılacağı yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavı,

d) Uzman: Malî Hizmetler Uzmanını,
e) Uzman yardımcısı: Malî Hizmetler Uzman Yardımcısını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Malî Hizmetler Uzmanlığı Mesleğine Giriş

Uzman yardımcılığına giriş
MADDE 4 – (1) Malî hizmetler uzmanlığı mesleğine özel yarışma sınavı sonucunda

uzman yardımcısı olarak girilir.
(2) Alınacak uzman yardımcılarının sayısı, idarelerin kadro ve pozisyon durumları ile

taleplerine göre Bakanlık tarafından belirlenir.
Özel yarışma sınavı ve başvuru şartları
MADDE 5 – (1) Özel yarışma sınavının yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınav

şeklinde yapılmasına Bakanlık tarafından karar verilir. Özel yarışma sınavının sadece sözlü sı-
navdan oluşmasına karar verilmesi halinde bu Yönetmeliğin yazılı sınava ilişkin hükümleri
uygulanmaz.

(2) Özel yarışma sınavının yazılı bölümü çoktan seçmeli test usulüne göre Ölçme, Seç-
me ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.

(3) Özel yarışma sınavının şekli, tarihi ve yeri, başvuru şartları, son başvuru tarihi, sınav
konuları, atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının idareler itibarıyla dağılımı, sınava kaç
kişinin çağrılacağı ile diğer hususlar Bakanlık tarafından sınav tarihinden en az 60 gün önce
Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde  yayımlanır, Ba-
kanlık ilan panolarında asılmak ve elektronik ortamda yayımlanmak suretiyle duyurulur. Son
başvuru tarihi ile sınav tarihi arasında en az 30 günlük süre bırakılır.
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(4) Özel yarışma sınavına, KPSS’den Bakanlık tarafından belirlenen puan türünden
ilanda belirtilen asgari puanı almış adaylar çağırılır. Yazılı sınava çağırılacak aday sayısı, atama
yapılacak kadro ve pozisyon sayısının 20 katından; yalnızca sözlü sınav yapılması hâlinde
sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının dört katından
fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama
sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

(5) Adayların özel yarışma sınavına katılabilmeleri için aşağıda belirtilen şartları da ta-
şımaları gerekir.

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi
ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak.
(6) Yazılı sınava başvuruda istenecek bilgi ve belgeler, başvuru sırasında adaylardan

alınacak sınav bedeli, sınav yerleri, soruların konulara göre dağılımı, sınavın yürütülmesinde
gözetilecek hususlar, sınavın tarihi ve süresi, kazananların belirlenmesi, tercihler ve yerleştir-
meye ilişkin hususlar, sınav ve yerleştirme sonuçlarının Bakanlığa, idarelere ve adaylara bil-
dirilmesi ve açıklanması ile diğer hususlar Bakanlık ile ÖSYM arasında yapılacak protokolde
belirlenir.

Yazılı sınav konuları ve değerlendirme
MADDE 6 – (1) Yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konu gruplarını kapsayacak şe-

kilde hazırlanır.
a) Maliye:
1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),
2) Maliye Politikası,
3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
b) Hukuk:
1) Anayasa Hukuku,
2) İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),
3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
4) Borçlar Hukuku,
5) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),
6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).
c) İktisat:
1) Makro İktisat ve Mikro İktisat,
2) Uluslararası İktisat,
3) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.
ç) Muhasebe:
1) Genel Muhasebe,
2) Malî Analiz ve Raporlama.
(2) Yazılı sınav sonuçları, (a) ve (b) konu grupları için yüzde 30’ar, (c) ve (ç) konu

grupları için yüzde 20’şer oranlarında ağırlıklandırılarak yüz (100) tam puan üzerinden değer-
lendirilir.

(3) Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan
başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava
girme hakkını kazanır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer
adaylar da sözlü sınava çağrılır.
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Sözlü sınav ve değerlendirme
MADDE 7 – (1) Sözlü sınav Bakanlık tarafından yapılır.  Sözlü sınavın yeri, günü ve

saati ile sınava katılacakların listesi Bakanlık ilan panolarında asılmak ve elektronik ortamda
yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(2) Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(3) Adaylar, komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli (50) puan, (b) ilâ (e)

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi
kullanılmaz.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

(5) Sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak su-
retiyle Bakanlık ilan panolarında asılmak ve elektronik ortamda yayımlanmak suretiyle duyu-
rulur.

Sözlü sınav komisyonu
MADDE 8 – (1) Sınav komisyonu Bakanlıktan alınacak onayla belirlenir.
(2) Sınav komisyonu, Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü veya görevlendireceği ge-

nel müdür yardımcısının başkanlığında Bakanlıktan en az daire başkanı düzeyinde bir üye ile
idarelerin strateji geliştirme başkanlıkları ve strateji geliştirme daire başkanlıkları arasından
belirlenecek en az daire başkanı düzeyinde üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Aynı
şekilde birer yedek üye belirlenir.  Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde birden fazla
sınav komisyonu kurulabilir.

(3) Sınav komisyonu üye tam sayısı ile toplanır.
(4) Sınav komisyonu başkan ve üyelerinin; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece

dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlat edinilmiş
çocuklarının sınava katılması halinde, bunların başkanlık veya üyelikleri sona erdirilir ve bun-
ların yerine yedek üyeler arasından görevlendirme yapılır.

Sınav sonucunun değerlendirilmesi ve yerleştirme
MADDE 9 – (1) Özel yarışma sınavının yazılı ve sözlü sınavlardan oluşması halinde

özel yarışma sınavı puanı, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların, bu sınavlarda aldıkları
puanının aritmetik ortalamasıdır.

(2) Özel yarışma sınavının yalnızca sözlü sınavdan oluşması halinde ise özel yarışma
sınavı puanı, adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalamasıdır.

(3) ÖSYM, özel yarışma sınav puanı en yüksek olandan başlayarak adayların başarı sı-
rasını tespit eder. Özel yarışma sınav puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olan
adaya, bunların da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya; özel yarışma sınavının
sadece sözlü sınavdan oluşması halinde ise KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Bu
şekilde öncelik alan adayların yazılı sınav puanı ve/veya KPSS puanı listede ayrıca gösterilir.

(4) Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM
tarafından idarelere yerleştirilirler.
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(5) Özel yarışma sınavında başarılı olup herhangi bir idareye yerleştirilemeyen adaylar
arasından, yerleştirme yapılamayan boş kadro veya pozisyonlara, dördüncü fıkrada belirtilen
esaslara göre Bakanlık tarafından ÖSYM’ye, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten iti-
baren üç ay içerisinde ek yerleştirme yaptırılabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 10 – (1) Adaylar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı

olarak itiraz edebilirler.
(2) Yazılı sınav sonucuna itirazlar ÖSYM’ye yapılır ve buna ilişkin hususlar ÖSYM

tarafından belirlenir.
(3) Sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlar ise sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren

en geç 5 iş günü içinde Bakanlığa yapılır. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sınav komisyonu
tarafından en geç 5 iş günü içinde değerlendirilir ve sonucu yazılı olarak ilgiliye bildirilir.

Uzman yardımcılığına atama
MADDE 11 – (1) ÖSYM tarafından ilgili idarelere yerleştirilenlerden, yerleştirme so-

nuçlarının ÖSYM tarafından açıklandığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen
belgelerle birlikte yerleştirildikleri idarelere başvuranlar, malî hizmetler uzman yardımcısı ola-
rak atanırlar. Bu süre içerisinde başvurmayanların atama işlemi yapılmaz.

(2) Atama talebini içeren dilekçe ekinde idareye verilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.
b)Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin atamayı yapacak idare tarafından

onaylanmış örneği.
c) Mal bildirimi.
ç) Altı adet vesikalık fotoğraf.
(3) Atama talebini içeren dilekçede ilgilinin; mesleğe girişe engel adli sicil kaydının

bulunmadığına, görev yapmasına engel bir halin olmadığına ve erkek adaylar için askerlik du-
rumuna dair yazılı beyanına da yer verilir.

(4) İdareler,  adayların başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içinde atama işlemlerini
tamamlamak ve yapılan atamaları toplu olarak Bakanlığa bildirmek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik Sınavı

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 12 – (1) Uzman yardımcılarının yetiştirilmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları

esas olmakla birlikte, idarelerin malî hizmetler birimi ve Bakanlık tarafından hazırlanacak ye-
tiştirme programları çerçevesinde en iyi biçimde yetiştirilmelerine özen gösterilir.

(2) Uzman yardımcıları hizmet içi eğitim, mesleki eğitim ve uzmanlık tezi olmak üzere
üç aşamalı bir yetiştirme programına tabi tutulur.

(3) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesinde;
a) İlgili mevzuat ve uygulaması ile görev alanlarına giren diğer konularda ihtisas sahibi

olmalarını sağlamak,
b) Araştırma, inceleme, analiz ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirmek,
c) Mesleğin gerektirdiği niteliklerin gelişip yerleşmesini sağlamak,
amaçları güdülür.
(4) Uzman yardımcılarının uzmanların gözetiminde yetiştirilmelerine özen gösterilir.
(5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönet-
melik hükümleri saklıdır.

Hizmet içi eğitim
MADDE 13 – (1) Hizmet içi eğitim, uzman yardımcılarının görev yaptıkları idareler

tarafından verilir.
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(2) Bu eğitim,  uzman yardımcılarının göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde
ve 120 saatten az olmamak üzere görev alanlarıyla ilgili konularda mevzuatın öğretilmesi ve
uygulamanın gösterilmesini kapsayacak şekilde idarelerin hazırlayacakları eğitim programı
çerçevesinde gerçekleştirilir.

Mesleki eğitim
MADDE 14 – (1) Mesleki eğitim, 120 saatten az olmamak üzere 17 nci maddede be-

lirtilen konularda Bakanlık tarafından verilir.
(2) İdareler, Bakanlık tarafından düzenlenecek mesleki eğitim programlarına uzman

yardımcılarının katılımını sağlamakla yükümlüdür. Eğitime alınan uzman yardımcıları eğitim
süresince görevli sayılırlar.

Uzmanlık tezi
MADDE 15 – (1) Uzman yardımcılarına; aylıksız izinler ve toplamda üç ayı aşan has-

talık ve refakat izni süreleri hariç olmak üzere, on altı aylık fiili hizmet süresini takip eden otuz
gün içinde malî hizmetler birimince görev alanı ile ilgili konularda bir tez konusu verilir.

(2) Tez, tez danışmanının rehberliğinde, uzman yardımcısının görüş ve değerlendirme-
leri ile önerilerini içerecek şekilde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır.

(3) Malî hizmetler birim yöneticisi, idareden bir malî hizmetler uzmanını tez danışmanı
olarak görevlendirir.

(4) Uzmanlık tezi, en geç yirmi altı aylık fiili hizmet süresi sonunda tez jürisine verilir.
Tez jürisi malî hizmetler birim yöneticisinin başkanlığında, idarede görevli iki malî hizmetler
uzmanından oluşacak şekilde üst yönetici tarafından belirlenir. Malî hizmetler biriminde uzman
bulunmadığı durumlarda diğer idarelerin malî hizmetler birimlerinin uzmanları arasından tez
danışmanı ve tez jürisi üyesi görevlendirilir. Tez jürisi bir ay içerisinde tezi değerlendirerek
uzman yardımcısını tez savunmasına çağırır.

(5) Tezin süresi içerisinde verilmemesi veya başarısız kabul edilmesi halinde, tezde tes-
pit edilen eksiklikler gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir ve uzman yardımcılarına te-
zini vermesi veya düzeltmesi için dört ay ilave süre verilir. Bu süre içerisinde teslim edilen tez,
jüri üyeleri tarafından bir aylık süre içerisinde değerlendirilerek uzman yardımcısı tez savun-
masına çağrılır. İlave süre sonunda tezlerini vermeyenler ile ikinci defa verdikleri tezleri başa-
rısız olarak değerlendirilen uzman yardımcıları yeterlik sınavına alınmaz.

(6) Tez savunması sonucunda, jüri üyelerince yüz (100) tam puan üzerinden ayrı ayrı
not verilir. Bu notların ortalaması tez notunu oluşturur ve durum bir tutanakla tespit edilir.
Tezin başarılı kabul edilmesi için tez notunun en az yetmiş (70) puan olması zorunludur.

(7) Kabul edilen tezlerin ve değerlendirme sonuçlarının bir örneği 10 işgünü içinde
Bakanlığa gönderilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 16 – (1) Tezi kabul edilen uzman yardımcısı, atandığı idarede en az üç yıl

fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Aylıksız izinler ile toplamda
üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri bu süreye dahil edilmez.

(2) Yeterlik sınavı, 8 inci maddeye göre oluşturulacak sınav komisyonu tarafından yazılı
usulde yapılır.

(3) Yeterlik sınavının yapılacağı yer ve tarih, sınava girecek uzman yardımcılarına tebliğ
edilmek üzere idarelerine iki ay önceden yazılı olarak bildirilir.

(4) Üç yıllık fiili hizmet süresini doldurmamaları nedeniyle yapılacak yeterlik sınavına
katılamayan uzman yardımcıları bir sonraki yeterlik sınavına alınırlar.

Yeterlik sınav konuları
MADDE 17 – (1) Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen konulardan yapılır.
a) Birinci grup;
1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yü-

rürlüğe konulan mevzuat,
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2) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve uygulaması,
b) İkinci grup;
1) İhale kanunları ve ilgili mevzuat,
2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat,
3) Personel kanunları ve ilgili mevzuat,
4) 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu,
5) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.
Yeterlik sınav puanı
MADDE 18 – (1) Yeterlik sınavı, 17 nci maddede belirtilen birinci grup konular için

altmış (60) puan, ikinci grup konular için kırk (40) puan olmak üzere yüz (100) tam puan üze-
rinden değerlendirilir.

(2) Yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için her bir konu grubundan en az elli (50)
puan alınması, yeterlik sınav puanının ise en az yetmiş (70) olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavında başarılı olanlar Bakanlık ilan panolarında asılmak ve elektronik
ortamda yayımlanmak suretiyle duyurulur ve idarelerine yazılı olarak bildirilir.

Ek sınav hakkı
MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak ka-

zandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınavından
itibaren; geçerli mazeretine istinaden sınava katılamayanlara mazeretlerinin sona ermesinden
itibaren, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atanma
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların Malî Hizmetler Uzmanı

kadro/pozisyonlarına atanabilmeleri, uzman yardımcılığı döneminde alınmış olmak kaydıyla,
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari (C) düzeyinde
veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir belgeye sahip olma şartına bağlıdır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi
MADDE 21 – (1) Uzman yardımcılarından;
a) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de

kabul edilmeyenler,
b) İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya ikinci sınav hakkını kullan-

mayanlar,
c) Yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine

getirmeyenler,
idarelerinde durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara veya pozisyonlara atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Çalışma Usûl ve Esasları

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları
MADDE 22 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları aşağıda belirtilen görevleri yürütürler.
a) 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine

verilen iş ve işlemleri yapmak.
b) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere iliş-

kin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak.
c) Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görev-

lerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
ç) Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek.

6 Şubat 2013 – Sayı : 28551                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 77



d) Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak.
e) İdareleri tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulama-

larına katılmak.
f) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine katkıda

bulunur.
(3) Uzman ve uzman yardımcıları kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve prog-

ramlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.
Uzman ve uzman yardımcılarının görev esasları
MADDE 23 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, malî hizmetler birimi dışında çalış-

tırılamaz. Uzman ve uzman yardımcılarına Yönetmelikte belirtilen görevler dışında görev ve-
rilemez.

(2) İdarelerin, uzman ve uzman yardımcılarını malî hizmetler biriminin tüm fonksiyon-
larında bilgi ve deneyim elde etmelerini sağlamak üzere dengeli bir şekilde görevlendirmeleri
esastır.

Mesleki yeterlilik ve özen
MADDE 24 – (1) Uzmanlar, görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliği geliştirmek

zorundadır.
(2) İdareler, uzmanların çalışma isteklerini artırmak, mesleki yönden gelişmelerini ve

yenilikleri izlemelerini sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
(3) Uzmanlar, idareler tarafından belirlenecek programlar çerçevesinde staj ve araştırma

yapmak, yabancı dil bilgilerini ilerletmek, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla genel
hükümlere göre yurtdışına gönderilebilirler.

Uzmanların eğitimi
MADDE 25 – (1) Uzmanlar, mesleki yeterliliklerinin sürekliliğini ve geliştirilmesini

sağlamak üzere, her üç yılda idareler tarafından 100 saatten, Bakanlık tarafından ise 60 saatten
az olmamak üzere düzenlenecek programlar dahilinde eğitime tabi tutulurlar.

(2) Uzmanların eğitim programlarına katılımlarını sağlamak üzere idareler tarafından
gerekli tedbirler alınır.

(3) Uzmanların üst görevlere atanmalarında katıldıkları eğitimler ve aldıkları sertifikalar
da dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer dışı uzman atanamaması
MADDE 26 – (1) Uzman ve uzman yardımcılığı kadro veya pozisyonlarına Yönetmelik

hükümleri dışında atama yapılamaz.
Sözleşmeli ve işçi statüsündeki uzman ve uzman yardımcıları
MADDE 27 – (1) İdarelerde teşkilat kanunları ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çer-

çevesinde sözleşmeli personel veya işçi statüsünde istihdam edilecek uzman ve uzman yar-
dımcıları bu Yönetmelik hükümlerine tabi olup bunlarla imzalanacak sözleşmelere bu Yönet-
melik hükümlerinin uygulanacağına dair özel hüküm konulur.

Kurumlar arası naklen geçiş
MADDE 28 – (1) Uzman yardımcıları, uzman yardımcılığı döneminde, başka bir ida-

renin aynı unvanlı kadrolarına naklen atanamazlar.
(2) Uzman olarak ilk kez atandıkları idarede 657 sayılı Kanuna tabi olarak en az üç yıl

süreyle görev yapanlar, kendilerinin isteği ve idarelerinin muvafakatiyle başka bir idarenin
aynı unvanlı kadrolarına naklen atanabilirler.
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Uzmanlığa yeniden atanma
MADDE 29 – (1) Uzmanlık kadro veya pozisyonunda çalışırken bu kadro veya pozis-

yondan ayrılıp, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin başka kadro veya pozisyonla-
rında görev alanlardan yeniden uzmanlık kadro veya pozisyonuna atanmak isteyenler, durum-
larına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması halinde idarelerin aynı statüdeki uzmanlık
kadro veya pozisyonuna atanabilirler.

(2) Göreve başladıkları idarede uzmanlığa atandıktan sonra üç yıllık süreyi doldurma-
yan malî hizmetler uzmanları sadece ayrıldıkları idarelere yeniden atanma talebinde bulunabi-
lirler.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 30 – (1) Özel yarışma sınavında başarılı olan adaylardan gerçeğe aykırı be-

yanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Ataması yapılmış olanların ataması
iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hiçbir hak talebinde bulunamaz-
lar ve ayrıca haklarında işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bu-
lunulur.

Bakanlığa bilgi verme
MADDE 31 – (1) İdareler, Bakanlık tarafından talep edilmesi halinde uzman ve uzman

yardımcılarının atama, eğitim, mesleki yeterlik, nakil ve ayrılmalara ilişkin her türlü bilgi ve
belgeyi göndermekle yükümlüdür.

Yetki
MADDE 32 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerin programlanması

ve uygulanmasına, uzman yardımcılarının eğitimlerdeki başarı düzeylerinin ölçülmesine, uz-
manlık tezinin hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesi ile diğer hususlarda tereddütleri gi-
dermeye ve uygulamaya yön vermek amacıyla düzenleme yapmaya yetkilidir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Doğrudan uzmanlığa atananlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5436 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 5018 sayılı

Kanunun geçici 17 nci maddesine göre malî hizmetler uzmanlığı kadrolarına atananlar hak-
kında da bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Mevcut uzman yardımcılarının durumu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte idarelerde görev yap-

makta olan Malî Hizmetler Uzman Yardımcılarının yeterlik sınavları ile uzmanlık kadro ve po-
zisyonlarına atanmaları 25/8/2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Malî
Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

(2) Ancak söz konusu uzman yardımcıları hakkında bu Yönetmeliğin 17 ve 19 uncu
maddeleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34 – (1) 25/8/2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Malî

Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tara-

fından gerçekleştirilen telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının piyasa gözetimi ve
denetimi faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından

gerçekleştirilen telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının piyasa gözetimi ve dene-
timi faaliyetlerini, alınacak önlemleri, denetçilerin görevlerini ve yetkilerini, üretici ve dağıtı-
cıların yükümlülüklerini kapsar.

(2) Yasal olmayan yollarla piyasaya arz edilen veya IMEI numarası da dâhil olmak üze-
re teknik özelliklerinde yasal olmayan değişiklikler yapılan cihazlara ilişkin bu Yönetmeliğin
denetim ve yaptırım hükümleri uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleş-

me Kanunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması
ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanını,
b) Bölge müdürlüğü: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürlüğünü,
c) Cihaz: Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarını içeren ürün grubunu,
ç) Dağıtıcı: Cihazın tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri cihazın güvenliğine ilişkin

özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,
d) Daire Başkanlığı: Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığını,
e) Denetçi: Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere Kurum tarafından görevlendi-

rilen personeli,
f) Güvenli cihaz: Kullanım ömrü ve uygulanabildiği yerlerde hizmete sunulmasına, ku-

rulumuna ve bakımına ilişkin kural ve talimatlar dikkate alınmak kaydıyla; normal veya makul
bir şekilde öngörülen kullanım koşullarında, hiç risk taşımayan veya cihazın kullanımıyla ilgili
kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve insan sağlığı ve güvenliği için üst düzey koruma sağ-
layan cihazı,

g) IMEI numarası: Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren
numarayı,

ğ) İşaret: 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Te-
lekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’nin Ek-7’sinde belirtilen re-
simli işareti,

h) Kanun: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulan-
masına Dair Kanunu,
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ı) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
i) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
j) Laboratuvar: Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren

laboratuvarı,
k) Onaylanmış kuruluş: TTTE Yönetmeliği kapsamındaki cihazlara ilişkin uygunluk

değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurum tarafından; 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve
Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ile 26/2/2004 tarihli ve 25385 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkilendirilen ve ismi
Avrupa Komisyonuna bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşunu,

l) PGD: Piyasa gözetimi ve denetimini,
m) Piyasaya arz: Cihazın, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak

piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,
n) Sınıf 2 bildirim formu: Türkiye’de hizmete sunulması veya piyasada yer alması hu-

susunda kısıtlama uygulanan cihazın piyasaya arz edilmesinden en az dört hafta önce Kurum-
dan onay alınması için kullanılan formu,

o) Teknik belgeler: TTTE Yönetmeliğinde tanımlı teknik dosya içeriğinde yer alan uy-
gunluk beyanı, standartlara uygunluğunu gösteren test raporları gibi cihazın üreticisinde bu-
lunması zorunlu bilgi ve belgeleri,

ö) Teknik düzenleme: Cihazın ilgili idarî hükümler de dâhil olmak üzere, özellikleri,
işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, eti-
ketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten TTTE
Yönetmeliği gibi uyulması zorunlu olan düzenlemeyi,

p) Telekomünikasyon terminal ekipmanı: Kamu telekomünikasyon şebekesine doğru-
dan veya dolaylı olarak bağlanan ekipmanı veya ekipmanın ilgili parçasını,

r) Telsiz ekipmanı: 9 kHz ile 3000 GHz frekans bandında sunî bir iletim ortamı olmak-
sızın, uzayda yayılan telsiz dalgalarının iletimi ve/veya alımı yoluyla haberleşmeyi sağlayan
ekipmanı veya ekipmanın ilgili parçasını,

s) Temel gerekler: TTTE Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yer alan teknik gerekleri,
ş) Test: Bir veya daha çok karakteristiğin bir standarda uygunluğunun tespit edilmesi

amacıyla belirli bir talimat uyarınca yapılan deneyleri,
t) TTTE Yönetmeliği: 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğini (1999/5/AT),
u) Uygunluk beyanı: Cihazın, TTTE Yönetmeliğinin veya 1999/5/EC sayılı R&TTE

Direktifinin temel gereklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu gösteren belgeyi,
ü) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene

dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kuru-
luşu,

v) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını
veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi;
üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya
ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin
özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Esasları ve Yöntemi ile Üretici ve

Dağıtıcıların Yükümlülükleri

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Cihaz; piyasaya arzı, piyasada bulunması ve hizmete sunulması aşa-

malarında teknik düzenlemeye uygun olmak zorundadır.
(2) Teknik düzenlemeye uygun cihazların güvenli olduğu kabul edilir. 
Teknik düzenlemeye uygun olmayan cihazların güvenli olup olmadığına Kurum karar

verir.
(3) İnternet aracılığıyla yapılanlar da dâhil olmak üzere, cihazlara ilişkin yazılı, görsel

ve benzeri ortamlarda reklam, promosyon, satış veya kiralama amacıyla yapılan her türlü faa-
liyet piyasaya arz olarak değerlendirilir.

(4) Kurum, TTTE Yönetmeliği kapsamındaki cihazlara ilişkin PGD faaliyetlerini yü-
rütür, gerekli önlemleri alır ve müeyyideleri uygular.

(5) Kurum, cihazların teknik düzenlemeye uygun olup olmadığının belirlenmesi için,
idari ve teknik uygunluk denetimleri yapar veya yaptırır.

(6) PGD, denetçiler tarafından; Kurumun hazırladığı planlar kapsamında veya şikâyet,
ihbar ve taleplerin değerlendirilmesi üzerine ya da gerekli hallerde resen yapılır.

(7) Kurum, daha önce yaptığı denetimlerin sonuçlarını, Avrupa Birliği üyesi ülkelerce
yapılan denetimleri, cihazlara ait ithalat bilgilerini, Sınıf 2 Bildirim Formu bilgilerini, şikâyet
ve ihbarlar ile bu çerçevede elde edilen bilgileri PGD planlarının hazırlanması için kullanabi-
lir.

(8) PGD, cihazın bulunduğu ve satıldığı yerler ile gerekli durumlarda cihaz veya par-
çalarının üretildiği, montajının yapıldığı, ambalajlandığı, depolandığı veya hizmete sunulduğu
yerlerde yapılabilir.

(9) Denetçi tarafından, denetimi yapılan cihaza ait teknik belgeler, kullanım kılavuzu,
garanti belgesi, fatura ve gerekli diğer belgeler istenilebilir.

(10) Kurum, gerekli gördüğü hallerde teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa
dahi piyasadan veya üretim hattından cihaza ait numuneler alabilir ve cihazın teknik düzenle-
meye uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla ilgili standartlarda yer alan her türlü testi
numunelere uygulayabilir veya uygulatabilir.

(11) Kurum, laboratuvarda yapılan testlere bağlı olarak numune cihazlar üzerinde olu-
şabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz.

(12) Kurum, gerekli gördüğü hallerde, PGD’ye tâbi cihazın uygunluk değerlendirme
işlemlerinde yer almayan diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ve onaylanmış kuru-
luşların imkânlarından yararlanabilir.

(13) Kurum, daha önce denetlenmiş cihazları farklı zamanlarda yeniden denetleyebi-
lir.

Piyasa gözetimi ve denetiminin yöntemi
MADDE 6 – (1) PGD, idari ve teknik uygunluk denetimleri altında yer alan hususlardan

birini veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır:
a) İdari uygunluk denetimi; cihazın ambalajında, kullanım talimatında veya kutu içeri-

ğinde ve cihaz üzerinde teknik düzenlemenin öngördüğü işaret, bilgi ve belgeler ile teknik dü-
zenlemede belirtilen diğer şartlar çerçevesinde yapılacak incelemeleri kapsar.
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b) Teknik uygunluk denetimi; cihaza ait teknik belgelerin incelenmesini, numunelerin
test edilmesini, numunelere uygulanan testlerin sonuçlarının değerlendirilmesi suretiyle cihazın
temel gereklere uygun olup olmadığının, varsa risk seviyesinin tespiti ile güvenli olup olma-
dığının belirlenmesini kapsar.

Üretici ve dağıtıcıların yükümlülükleri
MADDE 7 – (1) Üretici, piyasaya teknik düzenlemeye uygun cihazları arz etmek zo-

rundadır.
(2) Üretici, kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere; cihazın öngörülen kullanım süresi

içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere ge-
rekli bilgiyi sağlamak, özelliklerini belirtecek şekilde cihazı işaretlemek, gerektiğinde piyasaya
arz edilmiş cihazlardan numuneler alarak test etmek, şikâyetleri soruşturmak ve yapılan dene-
tim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacı ile cihazların piyasaya
arzının durdurulması, toplatılması ve bertarafı da dâhil olmak üzere gerekli önlemleri almakla
yükümlüdür.

(3) Üretici, teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki nihai
cihazın yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren teknik dü-
zenlemede belirtilen süre boyunca muhafaza etmek ve istenildiğinde Kuruma ibraz etmekle
yükümlüdür.

(4) Üretici, cihazların teknik düzenlemeye uygun olmasını sağlamakla ve teknik dü-
zenlemeye uygun olmayan cihazlarını uygun duruma getirmekle yükümlüdür.

(5) Üretici, piyasaya arzı geçici olarak durdurulan veya yasaklanan cihazların piyasaya
arzını önlemek amacı ile dağıtıcılarını bilgilendirmek de dâhil her türlü önlemi alır.

(6) Üretici, cihazın güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, test masraflarını öder.
(7) Üretici ve dağıtıcılar, denetçiye görevi süresince uygun bir çalışma ortamı sağlamak,

Kurum ile işbirliği yapmak ve talep edilen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde Kuruma
sunmakla yükümlüdür.

(8) Üretici ve dağıtıcılar, denetçilerin görevini yapmasını engelleyemez. Aksi takdirde
bu kişiler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.

(9) Dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler çerçevesinde güvenli olmadığını bildiği cihazları pi-
yasaya arz edemez. Dağıtıcı, faaliyetleri çerçevesinde cihazların taşıdığı riskler ve bu risklerden
korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi verir.

(10) Üreticinin tespit edilemediği durumlarda, beş gün içinde üreticinin veya cihazı te-
darik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı veya cihazı hizmete sunan kişi, üretici olarak
kabul edilir.

(11) Dağıtıcıdan numune alınması ve dağıtıcının numune alma tutanağı ile birlikte üre-
ticiye başvurması halinde, numune bedeli üretici tarafından dağıtıcıya ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Numuneler, Teknik Belgeler ve Testlere İlişkin Düzenlemeler

Numunelerin alınması
MADDE 8 – (1) Denetçi, gerekli gördüğü takdirde test işlemini yaptırmak üzere de-

netlenen cihazdan üç adede kadar cihazı, numune tutanağı düzenleyerek alır ve Daire Başkan-
lığına gönderir.
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(2) Denetlenen yerde talep edilen sayıda cihaz olmaması durumunda daha az sayıda
numune cihaz alınabilir. Eksik cihazların temini için ilgiliye on gün süre verilir. Süre sonunda
numunelerin temin edilememesi durumunda mevcut numuneler üzerinden değerlendirme ya-
pılır.

(3) Denetçi, alınan numunelerin başka yere taşınması veya korunması güç yahut sakın-
calı ise bu durumu tutanağa yazarak, numuneyi yediemin sıfatıyla üretici veya dağıtıcıya bıra-
kabilir. Bırakılan numuneler, ilgili tarafından on gün içinde Daire Başkanlığına gönderilir.

(4) Kurum, gerekli hallerde, taşınması mümkün olmayan cihazları bulunduğu yerde
test edebilir. Üretici veya dağıtıcı, denetimin bu şekilde yapılmasına uygun koşulları hazırla-
makla yükümlüdür.

(5) Alınan numunenin teste elverişsiz olması halinde veya cihazın ya da cihazla birlikte
teste tabi tutulan ekipmanın test aşamasında arızalanması durumunda Kurum tarafından ilgili-
den ilave numune veya ekipman temin edilir. On gün içinde ilave numune temin edilemez ise
test işlemi mevcut numunelere uygulanır ve değerlendirme, testi tamamlanan numuneler üze-
rinden yapılır.

(6) Kurum, alınan numuneler için üretici veya dağıtıcıya herhangi bir ödeme yapmaz.
(7) Alınan numune cihazlara ait teknik belgeler Daire Başkanlığına gönderilir.
Teknik belgelerin incelenmesi
MADDE 9 – (1) Kurum, gerekli görmesi halinde cihaza ait teknik belgeleri cihazın

üreticisinden talep edebilir. Üretici, talep edilen belgeleri on beş gün içinde göndermekle yü-
kümlüdür. Üreticinin makul gerekçe göstererek ek süre talep etmesi halinde, bir defaya mahsus
olmak üzere on güne kadar ilave süre verilebilir.

(2) Teknik belgeler; cihazın temel gereklere belge açısından uygunluğunun ve talep
edilecek testlerin belirlenmesi amacıyla incelenir.

Testlerin amacı ve belirlenmesi
MADDE 10 – (1) Laboratuvar testleri; cihazın temel gereklere uygunluğunun belir-

lenmesi amacıyla yapılır.
(2) Daire Başkanlığı; uygulanacak testleri, testlerde ölçülecek parametreleri, ölçüm kri-

terlerini ve test edilecek numune sayısını, TTTE Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yer alan
temel gerekler ve Kurum düzenlemeleri çerçevesinde, cihazın insan sağlığı ve güvenliğine et-
kilerini, cihazla ilgili risk değerlendirmelerini ve cihazın özelliklerini dikkate alarak belirleye-
bilir.

(3) Temel gerekler çerçevesinde uygulanacak testlerin belirlenmesinde temel gerekleri
karşılayan uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının veya bu standartlara dayalı olarak yayımlanan
uyumlaştırılmış ulusal standartların ilgili bölümleri esas alınır.

Test sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Test sonuçları, Daire Başkanlığı tarafından teknik düzenlemede be-

lirtilen hükümler dikkate alınarak; cihazın insan sağlığına, can ve mal güvenliğine etkileri ile
risk faktörleri bakımından değerlendirilir.

(2) Kurum, değerlendirme sonucuna göre cihazın, temel gereklere uygun olup olmadı-
ğına, uygun değilse insan sağlığı ve güvenliği açısından risk seviyesini belirleyerek cihazların
güvenli olup olmadığına karar verir.

(3) Test sonuçlarının değerlendirilmesini müteakip 12 nci ve 13 üncü maddeler ile ya-
pılan tespitin niteliğine göre 16 ncı madde veya 17 nci madde uygulanır.
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Test masrafları
MADDE 12 – (1) Cihazın güvenli olmadığının tespit edilmesi durumunda numunelere

uygulanan testlerin tamamına ait masraflar üretici tarafından ödenir.
(2) Herhangi bir testten kalan ancak test sonuçlarının değerlendirilmesine göre güvenli

olduğu tespit edilen cihazlara ilişkin test masrafları üreticiden talep edilmez.
(3) Birinci fıkra uyarınca talep edilen test masrafları, üreticiye tebliğ tarihinden itibaren

otuz gün içinde Kurum hesaplarına ödenir. Süresi içinde ödenmeyen test masrafları, Kurum
tarafından tahsil edilir.

Test sonuçlarının bildirimi ve numunelerin iadesi
MADDE 13 – (1) Test sonuçları Kurum tarafından üreticiye bildirilir.
(2) Test sonuçlarının değerlendirilmesine göre; cihaza ilişkin idari yaptırım uygulan-

maması halinde üretici sonucun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde özelliğini
kaybetmemiş numuneleri geri alabilir. Süresi içinde alınmayan numuneler toplu olarak ilgili
Defterdarlığa intikal ettirilir.

(3) Test sonuçlarının değerlendirilmesine göre; cihaza ilişkin idari yaptırım uygulanması
halinde numune muhafaza edilir. Kurum tarafından tesis edilen işleme karşı, süresi içinde dava
açılmaması veya dava açılmakla birlikte idari işlemin iptaline ilişkin mahkemenin vermiş ol-
duğu ret kararın kesinleşmesi durumunda, güvensiz olanlar bertaraf edilmek üzere tüm cihazlar
üreticisine iade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Aykırılık, Usulsüzlük ve Güvensizlik Tespiti Halinde Uygulanacak

Müeyyideler ve İşlemler

İşaret, bilgi ve belge açısından aykırılıklar
MADDE 14 – (1) Kurum, teknik düzenlemede öngörülen işaret ve belgeler ile teknik

düzenlemede yer alan diğer idari şartlar açısından uygun olmayan cihazlara ilişkin tespit edilen
aykırılığın niteliğine göre aşağıdaki işlemlerden birini veya birkaçını uygulayabilir:

a) Cihazların üreticisinin ihtar edilmesi,
b) Cihazların üreticisi hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi

uyarınca idari para cezası uygulanması,
c) Cihazlardaki aykırılık giderilinceye kadar cihazların piyasa arzının geçici olarak dur-

durulması,
ç) Piyasaya arz edilen, piyasada veya tüketicilerde bulunan cihazların, üreticisi tarafın-

dan toplatılması,
d) Cihaza ait teknik belgelerin incelenmesi veya numunelerin test edilmesi.
(2) Üretici tarafından, cihaza ait teknik belgelerin verilen süre içinde Kuruma gönde-

rilmemesi veya eksik gönderilmesi durumunda, üretici hakkında Kanunun 12 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır. Kurum, teknik belgelerdeki
eksikliklerin niteliğine göre cihazın piyasaya arzını yasaklayabilir ve cihaza ait numuneleri
testlere tabi tutabilir.

(3) Cihaza ait; denetim esnasında ibraz edilemeyen faturanın beş gün içinde Kuruma
gönderilmemesi veya IMEI numarasının yasal olmayan şekilde değiştirildiğinin tespit edilmesi
durumunda denetim süreci durdurularak konu hakkında ilgili mercilere gereğinin yapılması
için bilgi verilir.

(4) Cihaza ait garanti belgesinin bulunmaması halinde konu hakkında ilgili Bakanlığa
gereğinin yapılması için bilgi verilir.
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(5) Üretici, gerekçesini belirtmek suretiyle bu madde kapsamında verilen sürelere ilişkin
süre uzatımı talebinde bulunabilir. Kurum tarafından uygun görüldüğü takdirde bir defaya mah-
sus olmak üzere, verilen sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir.

(6) Üreticinin, piyasaya arzı geçici olarak durdurulan veya yasaklanan cihazdaki aykı-
rılığın giderildiğine ilişkin bilgi ve belgeleri veya numuneleri Kuruma sunması ve aykırılığın
giderildiğinin Kurum tarafından tespit edilmesi halinde cihazın piyasaya arzına izin verilir.

Usulsüzlük
MADDE 15 – (1) CE uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri so-

nucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi, usulüne uygun olmadan kullanılması
hallerinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Cumhuriyet Başsavcılığınca
yapılan soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi veya mah-
kemece yapılan kovuşturma sonucunda üreticinin mahkûmiyetine karar verilmemesi halinde,
idari para cezasına ilişkin zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla Kanunun 12 nci maddesinin
birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

Temel gereklere aykırılık
MADDE 16 – (1) Kurum, teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi labo-

ratuvarda yapılan testlere ilişkin sonuçların değerlendirilmesi neticesinde TTTE Yönetmeliğinin
5 inci maddesinde belirtilen temel gereklerden en az birine uygun olmadığı tespit edilen, ancak
insan sağlığı ve güvenliği açısından kabul edilebilir ölçülerde risk taşıdığı değerlendirilen ci-
hazlara ilişkin aykırılığın niteliği ve risk seviyesine göre aşağıdaki işlemlerden birini veya bir-
kaçını uygulayabilir:

a) Cihazların üreticisinin ihtar edilmesi,
b) Cihazların üreticisi hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi

uyarınca idari para cezası uygulanması,
c) Cihazlardaki aykırılık giderilinceye kadar cihazların piyasa arzının yasaklanması,
ç) Tespit edilen aykırılıkla ilgili olarak tüketicileri bilgilendirmek amacıyla duyuru ya-

pılması,
d) Piyasaya arz edilen, piyasada veya tüketicilerde bulunan cihazların, cihazın üreticisi

tarafından toplatılmasına karar verilmesi.
(2) Üreticinin, piyasaya arzı yasaklanan cihazlardaki aykırılığı giderdiğine ilişkin bilgi

ve belgeleri piyasaya arz yasağının kaldırılması talebiyle Kuruma sunması halinde, Kurum ta-
rafından numune cihazlar alınır ve teste tabi tutulur. Kurum, test sonuçlarının değerlendirilmesi
neticesinde aykırılığın giderildiğini tespit ederse cihazın piyasaya arzına izin verir.

Güvensizlik
MADDE 17 – (1) Teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi laboratuvarda

gerçekleştirilen testlere ilişkin sonuçların değerlendirilmesi çerçevesinde, insan sağlığı ve gü-
venliğine etkileri açısından kabul edilebilir ölçülerin üzerinde risk taşıdığı değerlendirilen gü-
vensiz cihazlar ile ilgili olarak sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Kurum tarafından üretici hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi uyarınca idari para cezası uygulanır ve cihazların piyasaya arzı yasaklanır.

b) Kurum, laboratuvarda gerçekleştirilen testlere ilişkin test masraflarını üreticiden
talep eder.

c) Kurum, Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca risk altın-
daki kişilerin bilgilendirilmesini sağlar. Ayrıca, Kurum gerekli görmesi halinde internet sayfa-
sında duyuru yayımlar.
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ç) Kurum, belirlediği süre içinde üreticiden; tüketicilerdeki cihazlar da dâhil olmak
üzere piyasadaki güvensiz cihazların toplatılmasını, cihazların toplatıldığına ilişkin bilgi ve
belgelerin bu süre içinde Kuruma bildirmesini talep eder.

(2) Üretici, güvensiz olduğu tespit edilen cihazları güvenli hale getirmek üzere hazır-
layacağı çözüm planını, güvensizlik tespitinin kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde yazılı
olarak Kuruma sunabilir. Üreticinin, çözüm planını Kuruma sunmaması, sunulan planın Kurum
tarafından uygun bulunmaması veya üreticinin çözüm planına uymaması halinde cihazların
güvenli hale getirilemeyeceğine karar verilir. Bu durumda, cihazlar taşıdıkları risklere göre
üretici tarafından kısmen ya da tamamen bertaraf edilir.

(3) Birinci fıkranın (ç) bendi ile ikinci fıkradaki yükümlülükleri yerine getirmeyen üre-
tici hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca idari para cezası
uygulanır.

(4) Üreticinin, piyasaya arzı yasaklanan cihazlardaki güvensizliği giderdiğine ilişkin
bilgi ve belgeleri piyasaya arz yasağının kaldırılması talebiyle Kuruma sunması halinde, Kurum
tarafından numune cihazlar alınır ve teste tabi tutulur. Kurum, test sonuçlarının değerlendiril-
mesine göre cihazlardaki güvensizliğin giderildiğinin tespit edilmesi halinde cihazların piya-
saya arzına izin verir.

Piyasaya arz yasağının ihlali
MADDE 18 – (1) Kurum tarafından piyasaya arzı geçici olarak durdurulan veya ya-

saklanan cihazı piyasaya arz eden üretici hakkında, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkra-
sının (c) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

(2) Güvenli olmadığını bildiği cihazı piyasaya arz eden veya cihazın taşıdığı risklerden
korunmak için aldığı önlemler hakkında Kuruma bilgi vermeyen dağıtıcı hakkında, Kanunun
12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

(3) Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen cihazın kendisi tarafından piyasaya arz edil-
mediğini ve piyasaya arz yasağı hakkında dağıtıcılarını bilgilendirdiğini ispatladığı takdirde
sorumluluktan kurtulur.

Bertaraf
MADDE 19 – (1) Bertaraf, cihazın üreticisi tarafından menşei ülkesine gönderilmesi

veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından imha edilmesi suretiyle yapılır. Üretici,
bertarafın gerçekleştirildiğini gösteren tutanak ve belgeleri bertarafı müteakip en geç bir ay
içinde Kuruma bildirir.

(2) Üretici tarafından bertaraf edilmeyen cihazlar, masraflar üreticiden karşılanmak
üzere Kurum tarafından bertaraf edilir ve üretici hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Görev ve Yetkiler

Denetçinin yetkilendirilmesi ve yetkisinin iptali
MADDE 20 – (1) Denetçilerin yetkilendirilmesi ve yetkisinin iptaline ilişkin usul ve

esaslar Kurum tarafından belirlenir.
Denetçinin görev ve yetkileri
MADDE 21 – (1) Denetçinin, 14/12/2011 tarihli ve 28142 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik
hükümleri saklı kalmak kaydıyla görev ve yetkileri;

a) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, görev alanına giren konularda denetim yapmak,
gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve gerekli yazışmaları yaparak ilgili mercilere sunmak,
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b) Kanunda belirtilen ceza ve önlemlerin dışında kalan, ilgililerin cezai sorumluluğunu
gerektirebilecek eylemleri tespit ettiğinde, durumu ilgili makamlara yazılı olarak bildirmek,

c) Denetlenen cihazlardan gerekli hallerde numune almak,
ç) Denetimi yapılan cihaza ait teknik belgeler, kullanım kılavuzu, garanti belgesi, fatura

gibi gerekli belgeleri istemek,
d) Cihaz konulan ve/veya satılan her türlü yer ile hizmet verilen ve kullanılan yerlerde

denetim, inceleme ve araştırma yapmak,
e) Yasal olmayan yollarla piyasaya arz edilmiş veya üzerinde yasal olmayan değişik-

likler yapılmış cihazlarla karşılaştığında denetim sürecini durdurarak konu hakkında ilgili mer-
cileri bilgilendirmektir.

Daire Başkanlığının piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin sorumlulukları
MADDE 22 – (1) Daire Başkanlığı; PGD ile ilgili Kurum içi birimler ve Kurum dışı

kuruluşlarla koordinasyonu sağlar ve şikâyet ve ihbarları değerlendirir. Gerekli hallerde idari
para cezası da dâhil denetim sonuçlarına ilişkin idari işlemleri takip eder ve denetçilere yönelik
eğitim programlarını ve yıllık PGD raporunu hazırlar.

Bölge müdürlüklerinin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin sorumlulukları
MADDE 23 – (1) Bölge müdürlükleri; denetçilerin görevlerini yerine getirmelerini

sağlar, şikâyet ve ihbarları değerlendirir ve yapılan denetimlere ilişkin dönemsel PGD rapor-
larını Daire Başkanlığına gönderir. Daire Başkanlığı tarafından talep edilen diğer bilgi ve bel-
geleri sağlar ve numuneleri temin eder. Gerekli hallerde idari para cezası da dâhil denetim so-
nuçlarına ilişkin idari işlemleri takip eder ve Daire Başkanlığını bilgilendirir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Şikâyet ve ihbarlarda bulunması gereken hususlar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazlara ilişkin PGD konulu şikâyet

ve ihbarlar, elektronik ortamda Kurum internet sayfası üzerinden veya yazılı başvuru yoluyla
Kurum merkezine veya bölge müdürlüklerine yapılır.

(2) Belli bir konuyu ihtiva etmeyen; kişi, kurum veya olaylarla doğrudan bağlantı ku-
rulmaksızın genel nitelikli ifadeler taşıyan, zorunlu haller dışında şikâyet ve ihbar sahibinin
kimlik bilgilerini taşımayan, inandırıcı mahiyette olmayan, olayla ilgili yeterli bilgi veya belge
eklenmeyen ve sağlanması zorunlu bilgileri içermeyen şikâyet ve ihbarlar hakkında işlem ya-
pılmayabilir.

Bilgilerin gizliliği
MADDE 25 – (1) Kurumun TTTE Yönetmeliği gereği yapacağı bildirim ve duyurular

saklı kalmak üzere, PGD sırasında Kurum tarafından elde edilen bilgiler gizli tutulur. PGD sı-
rasında gerçek veya tüzel kişilerin uzmanlığından faydalanılması halinde, bu kişiler de bu mad-
dede belirtilen gizlilik ilkesine riayet etmekle yükümlüdür.

İthalat aşamasında teknik düzenlemeye uygunluk denetimi
MADDE 26 – (1) Kurum, ithalat denetimine ilişkin risk analizinde kullanılabilecek

bilgileri gerektiğinde Ekonomi Bakanlığına bildirir. TTTE Yönetmeliğine uygun olmama ih-
timali bulunan cihazların tespitinde belirleyici olacak bu bilgiler; cihazın üreticisi, tipi, markası,
modeli, menşei, ithal edildiği ülke ve risklerin tespiti için kullanılabilecek diğer bilgileri kapsar.
Gönderilecek bilgiler geçmişte yapılan PGD faaliyetleri çerçevesinde Kurum tarafından belir-
lenir.

(2) Kurum, Ekonomi Bakanlığı tarafından denetime tabi tutulacak riskli cihazlara ilişkin
teknik destek talep edilmesi halinde denetime ilişkin görüşünü Ekonomi Bakanlığına sunar.
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İdari para cezalarının artırımı ve tahsili
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, aynı fiilin

bir suç veya daha ağır idari para cezası ile cezalandırılmayı gerektiren bir kabahat oluşturma-
ması halinde, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen ve bu Yönetmelik kapsamında
dağıtıcı ve üreticiler hakkında uygulanacak idarî para cezaları, 5809 sayılı Elektronik Haber-
leşme Kanununun 60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca bir katından dört katına kadar ar-
tırılarak uygulanır.

(2) Uygulanacak cezanın belirlenmesinde; ihlalin niteliği, tespit edilen aykırılığın insan
sağlığı ve güvenliğine etkisi, ihlal sonucunda bir zarar doğup doğmadığı, ihlalin önlenmesi ve
giderilmesinde iyi niyet ve gönüllü bildirimin varlığı, ihlalin tekerrür edip etmediği gibi hu-
suslar dikkate alınır.

(3) Kurum tarafından verilen idarî para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi olup, tebliğ tarihinden itibaren
otuz gün içinde Kurum hesaplarına ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen idarî para cezaları, Ku-
rumun bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun hükümlerine göre tahsil olunur. Tahsil olan idarî para cezalarının tamamı
Kurum hesaplarına aktarılır.

İdari yaptırımların uygulanmasında yetki
MADDE 28 – (1) Cihazların, insan sağlığını, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşü-

rebileceğine dair kesin belirti bulunması halinde piyasaya arzın geçici olarak durdurulması ka-
rarı bölge müdürlüğü veya Daire Başkanlığı tarafından verilir.

(2) Cihazların güvenli olmadığına, bu kapsamda üreticiye verilecek idari para cezasına,
talep edilecek test masraflarına, cihazların piyasaya arzının yasaklanmasına, toplatılmasına ve
güvensizliğin giderilememesi halinde cihazların kısmen veya tamamen bertarafına Kurul tara-
fından karar verilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar haricinde yer alan idari yaptırımlara Başkan tarafından
karar verilir.

Tebligat
MADDE 29 – (1) İdari para cezası ve/veya idari tedbirleri içeren idari yaptırım karar-

larının tebliğinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 19/10/2007 tarihli ve 26675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tel-

siz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yö-
netmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İdari yaptırımlara ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, üreticisi

veya dağıtıcısı hakkında idari yaptırım kararı verilenler hariç, denetlenmiş veya test edilmiş
cihazlar için ilgililerin lehine olan hükümler uygulanır.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Başkanı yürütür.
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Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından:
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fa-
külteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-
kisine sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla
başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES
standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların
lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları
gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına ka-
bulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu
da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması ge-
reken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar benzeri diğer belgeler ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belir-
lenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversite-
lerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler
için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55
puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alın-
ması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yük-
seltilmesine üniversite senatolarınca karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak ko-
şuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.
ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her
bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatu-
varlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak ilgili üniversite senatosunun kararı ile
ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES puanı ilgili senato tarafından belirlenir.

c) Sanatta Yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek li-
sans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlar haricinde,
ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az ol-
mamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamala-
rının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derece-
siyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulün-
de, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sı-
navı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile
başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak is-
tediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili se-
nato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci
kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan
bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca
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ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların giri-
lecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatolarınca karar
verilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alı-
nacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite, yalnız ALES puanı ile de öğrenci ka-
bul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer
puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak Güzel Sanatlar Fakül-
teleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“c) Yükseköğretim kurumlarınca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına
devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.”

“d) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında
ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli
biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi
eklenmiştir.

“c)Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı
ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim
programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim
yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının
yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan
öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, ilgili senato tarafından
kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

b) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde 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 yaptı-
rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en
geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğ-
rencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje ya-
zımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans dip-
loması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci
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ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sı-
navlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tezli Yüksek Lisans Diploması
MADDE 13 – a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğren-
cisine Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

b) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandır-
mak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans
programı İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az
olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı
yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorun-
dadır. İlgili senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek li-
sans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – a) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
b) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik 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.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
MADDE 17 – a) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.
b) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
c) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılır.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmibir
krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalış-
masından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırkiki kredilik on-
dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – a) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup,
uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda ilgili üniversite senatoları yetkilidir.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır.

c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını (a) bendinde belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile
kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına gi-
remeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni
süreler verilir.

d) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-
lara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez
hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
g) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir.

d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
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en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans
derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde
bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – a) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Daha kısa
sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler, ilgili senato tarafından kabul edilen
yönetmelikle belirlenir.

b) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarıyıldır.

c) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje
çalışmasını (a) bendinde belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan
öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye
ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini,
sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere
ek süreler verilir.

d) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje
çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-
lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-
lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı
olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay
içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye
yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi

6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında
uygulanmaz.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümleri Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Rektörleri tarafından yürütülür.
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Beykent Üniversitesinden:
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2012 tarihli ve 28455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci tarafından ara sınav, dönem sonu sı-
navı ve bütünleme sınavı notlarının ilanını takip eden beş takvim günü içinde ilgili
dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Bu itiraz, dekanlığın/müdürlüğün oluşturacağı ilgili öğretim ele-
manı dâhil üç kişilik bir komisyon tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçeve-
sinde değerlendirilerek, maddi hata olup olmadığı tespit edilir ve gerekçeli bir rapor halinde
en geç iki hafta içinde yönetim kurullarınca kesin karara bağlanır. Karar, ilgili dekanlık/mü-
dürlük aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye iletilir.”

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

—— • ——
Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başvurular; her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce, öğrencinin yatay geçiş
yapmak istediği bölüm tarafından incelenir, ilgili yönetim kurulu tarafından, 24/4/2010 tarihli
ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen usul
ve esaslara göre, karara bağlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Üniversite içi yatay geçiş başvuruları, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği bö-
lümce incelenir ve ilgili yönetim kurulunca, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen usul
ve esaslara göre, karara bağlanır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

2/11/2012 28455
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – (1) Öğrenimlerini bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine

göre başarı ile tamamlayanlara, aşağıda belirtilen diploma ve sertifikalar verilir:
a) Meslek yüksekokulu diploması: İlgili müdür ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma

üzerinde öğrencinin bölümü ve varsa programı belirtilir.
b) Ön lisans diploması: Üniversitenin herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrenci-

lerden isteyenlere, lisans öğreniminin en az ilk dört yarıyılının bütün derslerini tamamlamış
olmaları koşulu ile ön lisans diploması verilir. Verilen diplomalarda ilgili dekan ve Rektörün
imzaları bulunur. Bu diplomalarda, öğrencinin gördüğü öğrenim süresi belirtilir.

c) Lisans diploması: Sekiz yarıyıllık bir lisans programını başarı ile tamamlayan öğ-
rencilere lisans diploması verilir. Lisans diploması, ilgili dekan ve Rektör tarafından imzalanır.
Diploma üzerinde öğrencinin fakültesi, bölümü ve varsa programı belirtilir.

ç) Çift anadal diploması: Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını
elde eden ve çift anadal lisans programını tamamlayan öğrenciye, ikinci bir anadal diploması
verilir. Çift anadal diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda, ilgili dekan ve
Rektörün imzaları bulunur. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu çift anadal programı-
nın adı belirtilir.

d) Yandal sertifikası: Yandal programı uygulayan fakülte bölümlerinde yandal sertifikası
almaya hak kazanan öğrencilere verilen sertifikalarda, ilgili dekan ve Rektörün imzaları bulu-
nur. Sertifika üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu yandal programının adı belirtilir.

(2) Diploma ve Sertifikaların şekli, dili, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato
tarafından belirlenir.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili dekan/mü-
dür ve Öğrenci İşleri Müdürünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

(4) Diploma ve sertifikanın kaybı veya tahribata uğraması nedeniyle kullanılamaz du-
ruma gelmesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye’deki bir gazetede ilan edilmesi,
gerekli ücretin ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile, yeni bir
diploma/sertifika verilir. Bu durumda diploma/sertifika üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur ve
düzenlendiği tarihte görevli olan dekan/müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

(5) Mezunlara, diplomaları ile birlikte İngilizce diploma eki verilir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2010 27716

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 14/1/2011 27815
2- 16/3/2011 27876
3- 16/9/2011 28056
4- 6/1/2012 28165
5- 16/4/2012 28266
6- 8/7/2012 28347
7- 3/12/2012 28486
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulundan:
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun yö-

netimine, işleyişine, akademik ve idari organlarına ve mali konulara ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun yönetimine,

işleyişine, akademik ve idari organları ile bu organlarına görevlerine, disiplin işlemlerine ve
mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Genel Sekreter: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Genel Sekreterini,
c) Müdür: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,
d) Vakıf/Kurucu Vakıf: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Vakfını,
e) Yönetim Kurulu: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
f) Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunu,
g) Yüksekokul Kurulu: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyet, Akademik ve İdari Organlar, Görevleri, Öğretim Elemanları,

Araştırma-Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri

Mütevelli Heyet
MADDE 5 – (1) Yüksekokulun en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyet, Meslek

Yüksekokulunun tüzel kişiliğini temsil eder.
(2) Mütevelli Heyet, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, 2547 sayılı Kanun ve

31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun, yaş sınırlaması hariç devlet memuru olma ni-
teliklerini taşıyan, en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından
seçilir. Mütevelli Heyet en az yedi üyeden oluşur. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim
elemanları üniversitelerinden gerekli izni almış olmak kaydıyla Mütevelli Heyette görev ya-
pabilirler. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve
kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev yapacakların sayısı ikiyi geçemez. Mü-
dür dışındaki Yüksekokul mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

(3) Mütevelli Heyet üyelerinin görev süresi dört yıldır. Mütevelli Heyet üyelerinin görev
süresi bitmeden görevden alınmaları için, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulunun üye tam sayısının
salt çoğunluğuyla karar alınması gerekir.
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(4) Mütevelli Heyet üyelerinden birinin hizmet süresi bitmeden herhangi bir nedenle
görevden ayrılması halinde, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzeri yeni bir üye se-
çilir. Dört yıllık görev süresi dolan Mütevelli Heyet üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

(5) Mütevelli Heyet üyelerinin isimleri, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından seçil-
meleri/değişikliklerini müteakip otuz gün içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(6) Müdür, Mütevelli Heyetin tabii üyesidir. Müdür, kendisi ile ilgili konularda toplan-
tılara ve oylamaya katılamaz, Mütevelli Heyete başkan seçilemez.

(7) Mütevelli Heyet yılda en az dört defa olağan olarak toplanır. Kararlar Mütevelli He-
yet üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağ-
lanmış sayılır. Mütevelli Heyet, üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı isteği ile ve/veya
Başkan tarafından olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Mütevelli Heyet toplantılarının ra-
portörlüğünü Mütevelli Heyet üyelerinden birisi yapar.

(8) Mütevelli Heyet yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçüde ve sürede Müdüre
veya Yüksekokulun diğer organlarına devredebilir.

(9) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet
üyelerine, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktarı geçmeyecek şekilde toplantıya
katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir, ancak bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.

Mütevelli Heyetin görevleri
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:
a) Yüksekokulun tüzel kişiliğini temsil etmek.
b) 2547 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Yüksekokulun yönetimi ile ilgili koşulları

ve standartları belirlemek, Yüksekokulda görevlendirilecek yönetici, öğretim elemanı ve diğer
personelin sözleşmelerini ve atamalarını yapmak, öğretim elemanı dışındaki personelin terfi-
lerini ve görevden alınmalarını onaylamak.

c) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü de alarak Müdürü atamak ve gerek gö-
rülmesi halinde aynı esaslar çerçevesinde görevden almak.

ç) Yüksekokul organlarınca hazırlanan düzenleyici işlemleri inceleyerek karara bağla-
mak.

d) Yüksekokulda akademik birimlerin kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi hu-
susunda Yükseköğretim Kuruluna sunulacak Yüksekokul Kurulu önerilerini inceleyerek karara
bağlamak.

e) Müdür tarafından hazırlanan Yüksekokul bütçesini onaylamak ve uygulamalarını iz-
lemek.

f) Öğrencilerden alınacak öğretim ücretlerinin ödeme koşul, şekil ve zamanını tespit
etmek.

g) Yüksekokula alınacak öğrenci sayılarını ve burs kontenjanlarını belirleyerek Yük-
seköğretim Kuruluna önermek.

ğ) Yüksekokulu, yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, diğer yükseköğretim kurum-
larıyla yapılacak işbirliği ilkelerini belirlemek, bilimsel ve akademik işbirliği, öğretim elemanı
ve öğrenci değişimi gibi geniş kapsamlı anlaşma ve protokolleri hazırlayarak Yükseköğretim
Kurulunun onayına sunmak.

h) Yüksekokulun geliştirilmesi yönünde, gerekli yatırımları planlamak ve uygulanma-
sını sağlamak.

ı) Eğitim-öğretim kalite ve standartlarını belirlemek ve uygulanması konusunda gerekli
tedbirlerin alınmasını sağlamak.

i) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yü-
rütmek.
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Başkan
MADDE 7 – (1) Başkan, Mütevelli Heyet üyeleri arasından dört yıl süre için seçilir.

Başkan, üyeler arasından en çok iki kişiyi başkan yardımcısı olarak belirler.
(2) Başkan yardımcılarının görev süresi Başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Süresi biten

Başkan ve başkan yardımcıları yeniden görevlendirilebilir.
Akademik organlar
MADDE 8 – (1) Yüksekokuldaki akademik organlar, Devlet meslek yüksekokulların-

daki akademik organlar gibi düzenlenir ve onların görevlerini yerine getirir.
(2) Yüksekokulun akademik organları: Müdür, Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kuru-

ludur.
Müdür
MADDE 9 – (1) Müdür, Yüksekokulun en üst düzeydeki yöneticisidir. Müdür, Müte-

velli Heyet tarafından Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınmak suretiyle üç yıl sü-
reyle atanır. Gerekli görüldüğü takdirde Müdür aynı usulle görevden alınır. Görev süresi sona
eren Müdür aynı usulle yeniden atanabilir.

(2) Müdür, bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyetin ken-
disine verdiği görevleri yapar.

Müdürün görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Mütevelli Heyetin idari, mali ve diğer konularda alacağı kararları uygulamak.
b) Yüksekokul Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak ve bu kuralların öne-

rilerini inceleyerek karara bağlamak.
c) Mütevelli Heyetle yükseköğretim kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak.
ç) Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak.
d) Yüksekokula bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.
e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Yüksekokulun eğitim-öğretim, bi-

limsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula ve Mütevelli Heyete
bilgi vermek.

f) Yüksekokulun yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, Yüksekokula
bağlı birimlerin, Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulunun görüş ve önerilerini aldıktan sonra
hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak.

g) Mütevelli Heyetçe öngörülen ve onaylanan yatırım programları, bütçe ve diğer mali
uygulamaları Başkanın denetiminde yürütmek ve Mütevelli Heyete bilgi vermek.

ğ) Gerekli görüldüğü hallerde, Yüksekokulu oluşturan birimlerde görevli öğretim ele-
manlarının ve diğer personelin görevlerine son vermek, görev yerlerini değiştirmek ve yeni
görevler vermek konularında Mütevelli Heyete öneride bulunmak.

h) Bilimsel ve idari gözetim ve denetim yapılmasını ve bu görevlerin alt birimlere ak-
tarılmasını, takip ve kontrol edilmesini ve sonuçların alınmasını takip etmek.

ı) Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim
yapmak.

i) Yüksekokul ile ilgili sorunları Mütevelli Heyet toplantılarına götürmek.
j) Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin gerçekçi bir şekilde kulla-

nılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
k) Öğrencilerin kaliteli, bilimsel, çağdaş ve huzurlu bir Yüksekokul ortamında özgür,

bağımsız yaratıcılığı ve bilimsel öğretimi özendirici, dinamik ve kaliteli bir eğitim görmelerini
ve bunların devamlılığı için gerekli sosyal ve kültürel hizmetleri sağlamak ve korumak.

l) Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini kalkınma plan, ilke ve he-
defleri doğrultusunda yürütmek.

m) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
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Müdür yardımcıları
MADDE 11 – (1) Mütevelli Heyet, Müdürün önereceği kadrolu öğretim elemanları

arasından en çok iki kişiyi akademik ve idari konularda görev yapmak üzere müdür yardımcısı
olarak üç yıllığına atar. Müdür yardımcıları, Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile gö-
revlerinden alınabilir. Müdür, görev başında olmadığı süre içerisinde daha önceden belirlediği
yardımcılarından birini yerine vekil olarak bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni
Müdür atanır.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 12 – (1) Müdür yardımcıları aşağıdaki görevleri yapar:
a) Yüksekokulun her türlü eğitim, öğretim, yönetim ve öğrenci işlerinin yürütülmesinde

ve Yüksekokula bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması konusunda Müdüre yar-
dımcı olmak.

b) Müdür tarafından gerekli görüldüğü hallerde Müdüre vekalet etmek.
c) Müdür tarafından gerekli görüldüğünde Yüksekokul birimleri üzerinde gözetim ve

denetim yapmak.
ç) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Yüksekokul Kurulu
MADDE 13 – (1) Yüksekokul Kurulu; akademik bir organ olup, Müdürün başkanlı-

ğında, müdür yardımcıları ve Yüksekokulu oluşturan bölüm veya program başkanlarından olu-
şur. Yüksekokul Kurulu yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hal-
lerde Yüksekokul Kurulunu toplantıya çağırır. Yüksekokul Kurulunun raportörlüğünü Genel
Sekreter yapar.

Yüksekokul Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Yüksekokul Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:
a) Yüksekokulun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, basın, tanıtım ve yayın faaliyet-

lerini görüşmek, karara bağlamak ve Mütevelli Heyete sunmak.
b) Yüksekokulla ilgili mevzuat taslaklarını hazırlamak veya bununla ilgili görüş bildir-

mek,
c) Yüksekokulun tüm bölümlerinin ders programlarını, program içeriklerini ve kredi

saatlerini belirleyerek Müdürlüğe sunmak.
ç) Yüksekokulda açılacak ve kapatılacak bölüm ve programlarla ilgili Yükseköğretim

Kuruluna sunulması için Mütevelli Heyete rapor hazırlamak.
d) Yüksekokulun yıllık akademik takvimini inceleyerek karara bağlamak.
e) Yönetim Kuruluna üye seçmek.
f) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile

Müdürce gösterilecek altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek
üç öğretim üyesinden oluşur. Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Yö-
netim Kurulunun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 16 – (1) İdari faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ olan Yönetim Kurulu

aşağıdaki görevleri yapar:
a) Mütevelli Heyet kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrul-

tusunda Müdüre görüş bildirmek ve öneriler hazırlamak.
b) Faaliyet plan ve programların uygulanmasını sağlamak üzere öğrenci kayıt takvimini

düzenlemek.
c) Yüksekokulda bölümler arası geçiş koşullarını ve kontenjanlarını belirlemek.
ç) Yatay geçiş koşul ve kontenjanlarını belirlemek ve karara bağlamak.
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d) Yüksekokulda açılacak burslu eğitim kontenjan ve koşullarını belirlemek.
e) Ön koşullu dersler ve üst sınıftan ders izleyebilmenin gereklerini karara bağlamak.
f) Yükseköğretim Kurulunun kararı çerçevesinde; başka bir yükseköğretim kurumunun

lisans ve ön lisans programlarına kayıtlı olan öğrencileri, her iki yükseköğretim kurumunun
yetkili organlarının alacağı kararlar doğrultusunda Yüksekokula özel öğrenci olarak kabul et-
mek.

g) Mütevelli Heyet ve/veya Müdür tarafından yönetim ve disipline ilişkin görevleri ye-
rine getirmek.

ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Bölüm/program başkanı
MADDE 17 – (1) Bölüm/program başkanı; bölümün tam zamanlı öğretim elemanları

arasından, Müdürün önerisi üzerine Mütevelli Heyetin onayı ile üç yıllığına atanır. Süresi biten
bölüm/program başkanı yeniden atanabilir. Atanma usulüne uygun olarak bölüm/program baş-
kanı görevinden alınabilir.

(2) Bölüm/program başkanı, görevinin başında bulunamayacağı süreler için Yüksek-
okulun tam zamanlı öğretim elemanlarından birini vekil bırakır.

(3) Bölüm/program başkanı, bölüme/programa ait her düzeyde eğitim-öğretim, araştır-
ma ve her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Öğretim elemanları
MADDE 18 – (1) Öğretim elemanlarının seçimi ve görevlendirilmeleri ilgili mevzuat

hükümlerine göre, Mütevelli Heyet tarafından yapılır. Öğretim elemanları; profesör, doçent,
yardımcı doçent, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman, okutman ve diğer eğitim öğre-
tim faaliyetlerinde görev yapan akademik personeli kapsar.

(2) Tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları Müdürün önerisi ve Başkanın onayı
ile atanır. Kısmi zamanlı öğretim elemanlarının görev süreleri Mütevelli Heyet tarafından be-
lirlenir.

(3) Öğretim elemanlarının atanmalarında devlet meslek yüksekokullarına atamalarda
aranan şartlara ilave olarak, Yüksekokulun gerekli gördüğü diğer şartlar da aranabilir. Öğretim
elemanlarının temini ve atanmasında iş hayatındaki uzmanlık ve deneyimleri de göz önünde
bulundurulur.

(4) Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları, öncelikle bağlı bulundukları
bölüm/program başkanı ve Müdür tarafından izlenir. Öğretim elemanlarının görev tanımları
Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu önerisi ile Mütevelli Heyetçe belirlenir.

Araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetleri
MADDE 19 – (1) Yüksekokul, aşağıda belirtilen konularda araştırma-geliştirme pro-

jeleri ve danışmanlık hizmetleri yapar:
a) Eğitim ve öğretim hizmetlerini sürdürmeye yönelik çalışmalar yapmak.
b) Öğrencilerin sanayi ve hizmet sektörleri ile entegrasyon içerisinde iş başı eğitimle-

rinin sağlıklı yürütülmesini sağlamak.
c) Öğrenciler için, mezun olmalarını müteakip istihdam kaynaklarının yaratılmasını

sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
ç) Öğretimin çağdaş ve bilimsel gerçekler doğrultusunda yapılması için, program ge-

liştirme ve kariyer planlamaları yapmak.
d) Yüksekokulun ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini sağlamak.
e) İhtiyaç duyulacak konularda araştırma-geliştirme plan ve projeleri hazırlamak ve da-

nışmanlık hizmetlerini yerine getirmek.
(2) Sürekli eğitim, mesleki gelişim, yerinde öğrenme ve staj, sertifika programı, kariyer

planlaması, mezunlarla ilişkiler, dış ilişkiler, araştırma-geliştirme, psikolojik danışmanlık ve
rehberlik gibi konularda koordinasyona ilişkin esaslar, Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Mü-
tevelli Heyetin onayı ile bu birimlerde görev yapacak koordinasyondan sorumlu görevlilerin
ise Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir.
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(3) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, Yüksekokul ve bağlı bi-
rimlerden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Yüksekokul Yönetim
Kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılır. Gelen teklifler Müdür tarafından oluşturulan proje
değerlendirme komitesince incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi seçilir. Değerlendirme
yapılırken projenin yüksekokula sağlayacağı yarar, araştırmalara katkısı ve gelir gibi unsurlar
da göz önüne alınır.

(4) Tam zamanlı öğretim üyelerinin Yüksekokul dışında danışmanlık yapması, Yönetim
Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Müdürün önerisi üzerine Mütevelli Heyetçe verilecek izine
bağlıdır. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar Yüksekokulda sürdürülmüş sayılır.

(5) Araştırma, geliştirme, proje, sertifika, kurs ve danışmanlık kapsamında alınan her
türlü ücret Yüksekokula gelir kaydedilir. Bu gelirden öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler
Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Yüksekokul idari teşkilatı
MADDE 20 – (1) Yüksekokul idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:
a) Genel Sekreter.
b) İnsan Kaynakları Birimi.
c) Mali İşler Birimi.
ç) Öğrenci İşleri Birimi.
d) Sağlık, Kültür ve Spor Birimi.
e) Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi.
f) Bilgi İşlem Birimi.
g) İdari ve Teknik Hizmetler Birimi.
ğ) Kurumsal İletişim Birimi.
h) Hukuk Danışmanlığı Birimi.
ı) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi.
Genel Sekreter
MADDE 21 – (1) Genel Sekreter, Yüksekokulun idari teşkilatının başı ve idari perso-

nelin amiri olup, Müdüre bağlı olarak görev yapar.
Genel Sekreterin görevleri
MADDE 22 – (1) Genel Sekreter aşağıdaki görevleri yapar:
a) Yüksekokul idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalış-

masını sağlamak.
b) Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulunda oylamaya katılmadan raportörlük görevi

yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılmasını, korunmasını ve saklanmasını sağlamak.
c) Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulunun kararlarını Yüksekokula bağlı birimlere

iletmek.
ç) Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Müdüre öneride

bulunmak.
d) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.
e) Müdürlüğün yazışmalarını yürütmek,
f) Müdürlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.
g) İdari birimlerin gözetim ve denetimini yapmak.
ğ) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
İdari personel
MADDE 23 – (1) Yüksekokulda görevli idari personel Müdür tarafından atanır ve ata-

ma Mütevelli Heyet onayıyla tamamlanır. Diğer personel ve hizmetli personel Genel Sekreterin
önerisi ile Müdür tarafından seçilir ve sözleşmeleri yapılır. Sözleşmeler Mütevelli Heyet ona-
yıyla kesinleşir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Alınması, Öğretim Dili ve Öğretim Ücreti

Öğrenci alınması
MADDE 24 – (1) Yüksekokula kaydedilecek öğrenci kontenjanları Mütevelli Heyetin

önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir, yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.

(2) Yüksekokula yurt içinden ya da yurt dışından yabancı uyruklu öğrenci kabulüne
ilişkin esaslar, Yüksekokul Kurulunca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir ve uy-
gulanır.

(3) Yüksekokul öğrencileri hakkında; 2547 sayılı Kanun, İstanbul Şişli Meslek Yük-
sekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.

Öğretim dili
MADDE 25 – (1) Öğretim dili Türkçe’dir. 4/12/2008 tarihli 27074 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğre-
tim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yüksekokul
Kurulunun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Yüksekoku-
lun bazı bölüm ve programlarında kısmen veya tamamen Türkçe veya yabancı dillerde eğitim
yapılmasına veya İngilizce dışında yabancı dillerin zorunlu ders olarak okutulmasına karar ve-
rilebilir.

Öğrenci ücreti
MADDE 26 – (1) Yüksekokulda yapılan eğitim-öğretim için öğrencilerden, Mütevelli

Heyet tarafından belirlenen öğretim ücreti alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Kazanç amacı gütmeme ve gelirlerin vakıflara devredilmemesi
MADDE 27 – (1) Kazanç amacı gütmemek şartıyla kurulan Yüksekokulun her çeşit

gelirleri kurulmuş bulunan Yüksekokulda kalır ve hiçbir surette vakıf varlığına veya hesaplarına
geçici olarak dahi intikal edemez.

(2) Yüksekokulun bağış ve diğer şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Yük-
sekokulun tüzel kişiliği adına tecil edilir.

Mali kolaylıklar
MADDE 28 – (1) Yüksekokul, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali

kolaylıklar ile Devlet tarafından vakıf üniversitelerine ve vakıf meslek yüksekokullarına sağ-
lanan bütün imkanlardan yararlanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 29 – (1) Yüksekokulun harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini Mü-

tevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içinde kalmak kaydıyla ve Mütevelli Heyet kararı
ile Müdüre devredebilir.

(2) Harcama yetkilisi; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gelir ve giderlerin etkili,
ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasından ve yapılması gereken diğer işlemlerden sorum-
ludur.

Yüksekokulun gelir kaynakları
MADDE 30 – (1) Yüksekokulun gelir kaynakları şunlardır:
a) Kurucu Vakıfça geliri Yüksekokula tahsis edilmiş kuruluşlar ve kaynaklardan gelen

gelirler.
b) Araştırma ve geliştirme projeleriyle ilgili danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek

gelirler.
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c) Yüksekokulun yatırımlarından ve işletme faaliyetlerinden elde edilecek gelirler ile
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapacağı projelerden elde edilecek gelirler.

ç) Eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler.
d) Devlet bütçesi ve kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar.
e) Yüksekokul dışına verilecek danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler.
f) Öğrencilerden alınacak ücretler.
g) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.
ğ) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri.
h) Yayın ve satış gelirleri.
ı) Diğer gelirler.
Kaynakların kullanımı
MADDE 31 – (1) Yüksekokulun inşaat ve her çeşit alım, satım, kiralama işleri ve ge-

rekli diğer faaliyetleri için kaynaklarının kullanımı, Mütevelli Heyet tarafından kabul edilen
esaslar çerçevesinde yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 32 – (1) Yüksekokuldaki öğretim elemanları, idari personel ve diğer perso-

nelin disiplin iş ve işlemlerinde, 2547 sayılı Kanun hükümleri ile 21/8/1982 tarihli ve 17789
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve
Memurları Disiplin Yönetmeliği; öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümleri uygulanır.

İzinler ve özlük işleri
MADDE 33 – (1) Yüksekokulda görev alacak olan akademik ve idari personelin çalış-

ma esasları, 2547 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. Bu personele aylık ve diğer özlük hakları
bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Akademik ve idari personel, 4857 sayılı Kanun hükümleri dahilinde ücretli izin kul-
lanırlar. Akademik personelin izin kullanma tarihi, ilgili bölüm/program başkanı veya Müdür
tarafından akademik takvime uygun olarak belirlenir. Müdürün izni Başkan, bölüm/program
başkanlarının ve birim başkanlarının izni Müdür, diğer akademik personelin izni ise ilgili birim
amirinin önerisi üzerine Müdür tarafından verilir.

(3) Öğretim elemanları dışındaki personelin izni ise Müdürün önerisi ve Mütevelli He-
yetin belirleyeceği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

4857 sayılı Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf
Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mü-
tevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mü-

tevelli Heyet Başkanı yürütür.
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulundan:

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunda ön

lisans düzeyinde ve İngilizce Hazırlık Sınıfında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerine, sınav-

lar ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunda yürütülen her

türlü eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınav değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin tüm öğrenme faaliyetlerini tamamlama-

larında gerekli olan zamanı,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere gö-

revlendirilen öğretim elemanını,

ç) Ders/E-ders: Ders, öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesince

öğretim elemanı/elemanları tarafından yürütülen eğitim-öğretim çalışmasını; e-ders ise öğretim

içeriği ve materyallerinin, internet/intranet ya da bir bilgisayar ağı üzerinden sunulduğu, öğ-

rencilerin ise öğreticiler ve diğer öğrenciler ile birlikte bu ortama eş-zamanlı ve/veya eşzaman-

sız katılım göstererek öğrenmelerini gerçekleştirdiği, zaman ve mekân bağımlılığı olmayan

elektronik ders uygulamasını,

d) Eğitim-öğretim yılı: Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav haftası hariç en az

on dört haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşan dönemi,

e) Meslek Yüksekokulu: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunu,

f) Müdür: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

g) Mütevelli Heyet: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

ğ) Öğrenci İşleri Birimi: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Öğrenci İşleri

Birimini,

h) Öğrenme kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinin başarı ile tamamlanması sonrası

öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri,

ı) Ön lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretimden sonra en az dört yarıyıllık bir programı

kapsayan, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan mesleki-teknik yükseköğretimi,
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i) ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

k) Yüksekokul Kurulu: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

l) Yönetim Kurulu: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Meslek Yüksekokulunda; Hazırlık Sınıfı hariç normal öğretim süresi

iki, azami öğretim süresi dört yıldır. Azami öğretim süresini tamamladığı halde mezun olama-

yan öğrenciler için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi hükümleri uygu-

lanır. Bu öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer

haklardan yararlanamazlar. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan

diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Yabancı dil hazırlık veya hazırlık sınıfı bulunan programlardaki iki yarıyıllık hazırlık

eğitim-öğretimi yukarıda belirtilen sürenin dışındadır.

Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Öğretim dili Türkçe’dir. Meslek Yüksekokulunda, YÖK’ün onayı ile

öğretim dili Türkçe’nin dışında olan programlar açılabilir. Öğretim dili İngilizce olan prog-

ramlarda, ilgili mevzuat gereği Türkçe okutulması zorunlu dersler ve seçmeli yabancı dil ders-

leri dışında öğretim ilgili dilde yapılır.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı her biri on dört haftadan az olmamak üzere en

az iki yarıyıldan oluşur. Ara sınavlar bu sürenin içindedir. Gerektiğinde yaz öğretimi açılabilir.

Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders,

sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar, Meslek Yüksekokulu tarafından

ilan edilen akademik takvim ile düzenlenir.

(2) Resmi tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde dersi veren

birimlerce önerilen ve Müdür tarafından uygun görülen ders ve sınavlar Cumartesi ve Pazar

günleri de yapılabilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Meslek Yüksekokulunda bir programa kesin kayıt hakkı kazananların

ilk kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Birimince ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde ve Meslek

Yüksekokulu tarafından kesin kayıtta istenilen belgelerle yapılır. Kayıt için istenen belgelerin

aslı veya Meslek Yüksekokulu tarafından belirtilen onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu

için adayın beyanı yeterlidir. Aynı şekilde adli sicil kaydının gerekeceği durumlarda da adayın

beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yükseköğretim Kurulu veya Meslek Yüksekokulu tarafın-

dan ilan edilen kayıt süresi içinde, kaydını yaptırmayan öğrenciler, Meslek Yüksekokulu öğ-

rencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez. Kesin kayıt için

başka bir ön lisans programına kayıtlı olmamak şarttır.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından Meslek Yüksekokuluna yatay

geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve
Yüksekokul Kurulunun belirlediği esaslara göre yapılır.

(2) Meslek Yüksekokulunun hazırlık sınıfına, ön lisans programlarının birinci ve dör-
düncü yarıyıllarına yatay geçiş yapılmaz.

(3) Yatay geçiş kontenjanları eğitim-öğretim yarıyıllarının başlamasından en az iki hafta
önce Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından ilan edilir.

(4) Meslek Yüksekokuluna yapılacak yatay geçiş müracaatları Yüksekokul Yönetim
Kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce kayıtlı oldukları yüksek-
öğretim kurumunda almış oldukları derslerin intibakları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından
yapılır. Bu öğrencilerin not intibakı Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından Meslek Yüksek-
okulunun başarı değerleme sistemine uyarlanmak suretiyle gerçekleştirilir. İntibakların ger-
çekleştirilebilmesi için gerekli olan ve daha önce kayıtlı olunan yükseköğretim kurumundan
onaylı, imzalı, mühürlü olarak alınan transkript, ders içerikleri ve diğer gerekli belgelerin be-
lirlenen süre içinde Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmesi gerekir.

Öğrenci değişim programları
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı ve

yurt içindeki yükseköğretim kurumları arasında yapılacak Erasmus ve benzeri anlaşmalara gö-
re, öğrenci değişimi çerçevesinde Meslek Yüksekokulu tarafından bir veya iki yarıyıl süreyle
yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarına giden öğrencinin Meslek Yüksekokulundaki
kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(2) Meslek Yüksekokulu ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan
anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde yurt dışındaki yükseköğretim ku-
rumuna gönderilen öğrenciler, yurt dışında bulundukları yarıyılda kendi programlarında alma-
ları gereken dersler yerine, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerden so-
rumlu sayılır.

(3) Öğrenci değişim programı ile yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumla-
rından öğrencinin aldığı derslerin ve notların intibakı ilgili program başkanının ve öğrencinin
akademik danışmanının yazılı görüşü alınarak Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

(4) Öğrenci, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan aldığı fakat başarısız olduğu
derslerin yerine kendi programında almadığı dersler arasından Yüksekokul Yönetim Kurulunun
uygun gördüğü dersleri alır.

Ders kaydı
MADDE 11 – (1) Her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğ-

retim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenci, daha önce aldığı fakat başarısız olduğu dersler
öncelikli olmak üzere, o yarıyıl için öğrenci otomasyon sisteminden ders seçimi yapar ve da-
nışman öğretim elemanının onayı ile kesin ders kaydını yaptırır. Yarıyıl ders kaydını yaptır-
mayan öğrenci, derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre,
öğrencinin öğretim süresinden sayılır.
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(2) Normal eğitim-öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler ile azami öğretim

süresini doldurduğu hâlde sınav hakkından yararlanan öğrenciler de derse devam koşuluna

bağlı olmadan her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde kredi esasına

göre tespit edilen öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadır.

(3) Mazereti Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencinin kaydı akademik

takvimde belirtilen tarihler arasında gecikmeli olarak yapılabilir. Ancak, geç kayıt sebebiyle

geçen süre devamsızlıktan sayılır. Bu süre içerisinde de mazeret sebebiyle kaydını yenilemeyen

öğrenciler ilgili yarıyılda devamsızlıktan başarısız sayılır ve kayıtlarını ertesi yarıyılın başında

yaptırabilirler. Bu şekilde geç kayıt yenileme sadece bir defa uygulanır.

(4) İlk kaydını yaptıran birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri, kayıtlı oldukları programda

bütün dersleri almakla yükümlüdür. Öğrenci; üçüncü yarıyıldan itibaren ön koşullu dersler dı-

şında ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde, danışman öğretim

elemanının onayını almak koşulu ile kaydolduğu derslerden en çok iki dersi bırakabilir ve yeni

dersler alabilir. Ancak, daha önce aldığı ve başarısız olduğu dersleri ve zorunlu ve/veya mesleki

dersleri bırakamaz.

(5) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Meslek Yüksekokulu öğrenci kimlik kartı verilir.

Öğrenci okul içerisinde öğrenci kimliğini yanında bulundurmak ve gerektiğinde ilgili kişilere

göstermekle yükümlüdür. Meslek Yüksekokulundan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya me-

zun olan öğrenciden öğrenci kimlik kartı geri alınır. Kimlik kartının kaybedilmesi hâlinde ye-

nisinin verilebilmesi için, yerel bir gazetede kimlik kartının kaybolduğunun ilan edilmesi ve

bu ilanın öğrenci işleri birimine teslimi gerekir. Bedeli karşılığında öğrenciye yeni kimlik kartı

verilir.

Çift anadal ve yan dal programı

MADDE 12 – (1) Meslek Yüksekokulunda YÖK’ün onayı ile yan dal veya çift anadal

öğretimi yapılabilir. Başarılı öğrenciler, ÖSYM tarafından merkezi sistem ile yerleştirilerek

kayıt yaptırdığı programla birlikte, kendi programı ile aynı bölüme bağlı programlardan olmak

koşuluyla ikinci bir ön lisans programında çift anadal programı veya yan dal programı öğretimi

yapabilir. Çift anadal ve yan dal programı öğretimi, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans

ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası

Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve Yüksekokul Kurulunun belir-

leyeceği esas ve usullere göre yürütülür.

Ders yükü

MADDE 13 – (1) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı ders yükü, öğrencinin isteği, danış-

man öğretim elemanının onayı ile belirlenir. Ders yükü, çift anadal ve yan dal eğitimi yapan

öğrenciler hariç, haftada otuz krediden veya kırk AKTS’den fazla olmaz.

Zorunlu, mesleki ve seçimlik dersler

MADDE 14 – (1) Dersler zorunlu, mesleki ve seçmeli olmak üzere üç gruba ayrılır.

Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu ve mesleki derslerini ve varsa ders programında

belirtilen sayıda ve türde seçmeli dersleri almakla yükümlüdür.
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(2) Yüksekokul Kurulu tarafından bazı dersler ön şart dersi olarak belirlenebilir. Bu şe-

kilde bir üst sınıftaki koşula bağlı dersi almak için ön şart dersi olarak belirlenen dersten geçmek

zorunludur.

(3) Bütün öğrenciler mezun olabilmek için “Sosyal Sorumluluk Projesi” dersinden, et-

kinlik katılım belgelerini ilgili öğretim elemanına ibraz etmek ve başarılı olmak zorundadırlar.

(4) Yüksekokul Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim

programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim (e-ders) yoluyla verilebilir.

Danışman

MADDE 15 – (1) Her öğrenci için ilgili program başkanının önerisi ve Müdürün ona-

yıyla, tam zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanları arasından bir akademik danışman

atanır.

(2) Danışman, öğrencinin derse devam, ders kaydı ve başarı durumlarını izleme ve aka-

demik rehberlik yapmak üzere görevlendirilen öğretim elemanıdır.

(3) Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince her yarıyıl alacağı derslerin belirlenme-

sinde, kayıt yenileme, ders bırakma ve yeni ders alma gibi konularda rehberlik yapmakla yü-

kümlüdür.

(4) Danışmanın görevde bulunmadığı sürede yerine bakacak öğretim elemanı program

başkanınca belirlenir.

(5) Danışman, onay verdiği ders seçme, ders ekleme, ders bırakma gibi işlemlere ait

öğrencinin de imzasını taşıyan belgelerin bir nüshasını Öğrenci İşleri Birimine zamanında tes-

lim eder.

İngilizce Hazırlık Sınıfı

MADDE 16 – (1) Meslek Yüksekokulunda YÖK’ün onayı ile zorunlu hazırlık sınıfı

bulunan programlar açılabilir. Yüksekokulun yabancı dilde öğretim yapan bu programlarına

kayıt hakkı kazanmış öğrenciler İngilizce yeterlik sınavına tabi tutulur. Başarılı olanlar veya

uluslararası bir yabancı dil sınavında Meslek Yüksekokulunun yeterli gördüğü düzeyde puan

alanlar doğrudan ilgili programa kayıt olur. Başarısız sayılan öğrenciler ise en az iki yarıyıl

(bir yıl) süreli İngilizce Hazırlık Sınıfına kayıt olur. İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydolan ve yıl

sonunda başarısız olan öğrenciler ikinci yıl da İngilizce Hazırlık Sınıfına devam edebilir ya da

talepleri üzerine, ÖSYM tarafından Meslek Yüksekokulunda ya da başka bir yükseköğretim

kurumunda öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması

halinde yakın programlardan birine yerleştirilebilirler. Ancak bunun için, öğrencinin kayıt yap-

tırdığı yıl itibariyle, yükseköğretim programına giriş puanının yerleştirileceği programa kayıt

yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması gerekir. Öğrenciler benzer geçiş hakkına

ikinci yılın sonunda başarısız olmaları durumunda da sahiptirler. İngilizce Hazırlık sınıfında

iki yıl başarısız olan ve bu tür bir geçiş hakkından yararlanmayan öğrencilerin Meslek Yük-

sekokulu ile ilişkileri kesilir.

(2) Meslek Yüksekokulunun Türkçe eğitim yapılan programlarına kayıt hakkı kazanan

öğrenciler, istedikleri taktirde iki yarıyıl (bir yıl) süreli İngilizce Hazırlık Sınıfına devam ede-

bilir. Bu öğrencilerden İngilizce Hazırlık Sınıfı öğretim ücreti alınır. İngilizce Hazırlık Sınıfında
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geçen bir yıllık süre 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak

Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğretim süresinden sayılmaz. İsteğe bağlı olarak

İngilizce Hazırlık Sınıfına devam eden öğrenciler, bir yılın sonunda kayıt hakkı kazandıkları

programa devam eder. İngilizce Hazırlık Sınıfına isteğe bağlı olarak devam eden öğrencilerden

başarılı olanlara İngilizce Başarı Sertifikası, başarısız olanlara ise Katılım Belgesi verilir. De-

vamsız olanlara ise belge verilmez.

(3) Meslek Yüksekokulunun Türkçe öğretim yapılan programlarına kayıt hakkı kazanan

öğrencilere; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde zorunlu ders olarak belirtilen yabancı dil

dersi için her dönem ayrı ayrı İngilizce muafiyet sınavı uygulanır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına

devam ettiği halde başarılı veya başarısız olan öğrenciler muafiyet alabilmek için bu sınavlara

girmek zorundadır.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi, Yüksekokul Kurulunun belirleyeceği

usul ve esaslara göre düzenlenir.

Derse devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Öğrenciler; derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, ya-

rıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katıl-

makla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Bir yarıyıl içinde, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine % 80, diğer programların teorik

derslerine % 70, uygulamalı derslerine % 80 devam zorunluluğu vardır.

(2) Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrencilere ait her ders için bir

liste, yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen derslerin bittiği gün ilgili öğretim elemanı

tarafından Yüksekokul Müdürlüğüne verilir ve sınavlardan önce ilan edilir.

(3) Bir dersin devam zorunluluğunu bir kere yerine getiren öğrenci, bu dersi tekrar al-

dığında derse devam şartı aranmaz.

(4) Yabancı dilde öğretim yapılan programlarda zorunlu hazırlık sınıfı okuyan öğrenci,

devam zorunluluğunu yerine getirmiş olsa dahi birinci yıl sonunda başarısız olup dersi tekrar

aldığında bir sonraki yıl hazırlık sınıfını tekrar okurken derse devam etmek zorundadır.

(5) Meslek Yüksekokulunu temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve

sanatsal faaliyetlere katılan öğrenciler, bu faaliyetlerde bulunduğu günler için izinli sayılırlar

ve bu süre devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.

Stajlar

MADDE 18 – (1) Öğrenciler, 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş-

yerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hü-

kümleri doğrultusunda işletmelerde en az otuz işgünü staj uygulaması yapar. Staj uygulaması-

nın sekiz AKTS değeri vardır. Öğrencinin mezun olabilmesi için staj uygulamasını tamamla-

ması ve yapılan staj çalışmasının, Meslek Yüksekokulunda oluşturulan Staj ve Eğitim Uygu-

lama Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.
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(2) Normal öğretim süresi sonunda, kayıtlı olduğu programın ders planında yer alan

bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamlamayan öğrencilere, her yarıyıl kredi ba-

şına belirlenen ücretin dört katı ücret ödemek şartıyla staj çalışmasını tamamlaması için süre

verilir. Bu süre azami öğretim süresini geçemez. Bu süreyi geçen durumlarda 2547 sayılı Ka-

nunun 44 ve 46 ncı maddeleri hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 19 – (1) Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim ücrete tabidir. Ücretler her

yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Öğrenim ücretini yatırmayan öğrencinin kaydı yapıl-

maz, yenilenmez ve dondurulmaz.

(2) Meslek Yüksekokulu tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek

hizmetlerin bedeli öğrenim ücretine dahil değildir.

(3) İlk kez kayıt yaptıran veya kaydını yenileterek derslere yazılan öğrencilerden; eği-

tim-öğretim başlamadan önce Meslek Yüksekokulu ile ilişiğini kesenlerin o akademik yıl için

yatırmış oldukları ücret iade edilir. Daha sonra ilişik kesen öğrenciler ise içinde bulundukları

akademik yılın eğitim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

(4) Şişli Meslek Yüksekokulu’ndan uzaklaştırma cezası alan öğrencinin, ceza süresi

öğretim süresinden sayılır ve ceza süresi için öğrenim ücreti ödenir.

(5) Azami öğretim süresini tamamladığı halde mezun olamayan öğrencilerin ödemesi

gereken ücretler, Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından tespit

edilir.

Burslar

MADDE 20 – (1) Meslek Yüksekokulunun burslu ön lisans programlarına ÖSYM ta-

rafından yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, öğretim ücretini karşılar. Karşılıksız olarak

verilen bu burs, öğrencilik statüsünün devam etmesi koşuluyla öğrencinin kayıt olduğu prog-

ramın normal öğretim süresini ve zorunlu hazırlık sınıfı okutulan programın bir yıllık hazırlık

sınıfı süresini kapsar.

(2) Normal öğretim süresi içinde mezun olamayan burslu öğrenciler, kayıtlı oldukları

programın ders planında henüz almadıkları ve/veya başarısız oldukları dersler için kredi başına

ücret ödeyerek akademik takvimde belirtilen süre içinde yarıyıl kayıtlarını yaptırırlar.

(3) Ortalamalarını yükseltmek isteyen burslu öğrenciler açılmış ise ücretlerini ödemek

koşuluyla yaz öğretimine devam ederek ortalamalarını yükseltebilirler.

(4) Burslu öğrenciler, Meslek Yüksekokulunun bir başka programına geçtikleri takdirde,

yatay geçiş koşullarını taşısalar dahi burslarından feragat etmiş sayılırlar.

(5) Türkçe öğretim yapan programlara burslu olarak yerleştirilen öğrenciler, ücretini

ödemek şartıyla yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırabilirler.

(6) Meslek Yüksekokulu tarafından verilen başarı, destek veya onur bursları, öğrencinin

dönem not ortalaması 2.50’nin altına düşmediği sürece devam eder.

(7) Disiplin cezası alan öğrencilerin bursları kesilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Sınavlar
MADDE 21 – (1) Sınavlar, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, bütünleme

sınavları ve mazeret sınavlarından oluşur.
Ara sınav
MADDE 22 – (1) Her ders için en az bir defa ara sınav yapılır.
(2) Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak yaptırılacak araştırma inceleme ödevleri,

projeler, dersin değerlendirme şekli ve ders içeriği ile ilgili konular eğitim-öğretim yarıyılı ba-
şında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.

(3) Birden fazla ara sınav yapılan dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınav-
larda almış olduğu notların toplamının, yapılmış ara sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir.

(4) Mazeretsiz olarak girilmeyen veya Yüksekokul Yönetim Kurulunca mazeret sınavı
verilmeyen dersin ara sınav notu sıfır sayılır.

(5) Ara sınavına veya mazeret sınavına girilmeyen dersin, devam zorunluluğu sağlan-
mışsa yarıyıl sonu sınavına girilebilir.

(6) Dersi tekrar alan öğrenci, ilgili dersin devamından muaf olsa da o dersin ara sınavına
ve final sınavına girmek zorundadır. Girmediği takdirde o dersten başarısız sayılır.

Yarıyıl sonu sınavı
MADDE 23 – (1) Yarıyıl sonu sınavı; her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim pla-

nında yer alan ve açılan derslerden, yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonra akademik takvimde
belirlenen süre içinde yapılan sınavdır.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, teorik derslerin en az % 70’ine ve uygulamalı
derslerin en az % 80’ine devam etmek, uygulamalarda başarılı olmak ve varsa verilen projeleri
tamamlamış olmak zorunludur.

(3) Yarıyıl sonu sınavlarında mazeret sınavı uygulaması yoktur.
Tek ders sınavı
MADDE 24 – (1) Tek ders sınavı; normal eğitim-öğretim süresi içinde mezuniyeti için

tek dersi kalan ve bu ders için devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan ve bütün yarıyılların
dönem not ortalamaları 2.00’ın üzerinde olan öğrenciler için yapılan bir sınavdır.

(2) Tek ders sınavı, her yarıyıl başında Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirle-
necek bir tarihte yapılır. Tek ders sınav tarihi ve sınava müracaat tarihi akademik takvimde
ilan edilir.

(3) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sürede
yazılı olarak Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat eder. Öğrenciler, akademik takvimde belir-
tilen tarihte, sınav ücretini ödemek şartıyla tek ders sınavına girebilir.

(4) Tek ders sınav ücreti kredi saati esasına göre ödenir. Kredi saat ücreti akademik yıl
başlamadan önce Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir, Öğrenci İşleri Birimi tarafından ilan
edilir.

(5) Tek ders sınavı diğer sınavlardan bağımsız bir sınavdır. Tek ders sınavının başarı
değerlendirmesinde yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınmaz.
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(6) Tek ders sınavı başarı değerlendirmesi aşağıdaki tabloda belirtilen değerlere göre
yapılır.

Puan Harf Notu Katsayı Karşılığı
90-100 AA 4 Mükemmel
85-89 BA 3,5 Pekiyi
80-84 BB 3 İyi
75-79 CB 2,5 Yeterli
65-74 CC 2 Geçer
64-00 FF 0 Başarısız
(7) Tek ders sınavından başarılı olunması için en az CC notu alınması gerekir.
(8) Tek ders sınavı başarı notu başarı durum belgesinde bağımsız olarak gösterilir ve

genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınır.
(9) Tek ders sınavında başarılı olunmayan ders, ilgili yarıyılda yeniden alınır.
(10) Tek ders sınav hakkından bir defa yararlanılır. Hak edildiği yarıyıl sonunda kulla-

nılmayan tek ders sınavına daha sonraki yarıyıllarda girilemez.
Bütünleme sınavı
MADDE 25 – (1) Bütünleme sınavı; Öğrencilerden her yarıyılın sonunda almış olduk-

ları ders veya derslerin final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavında başarısız
olanlar ile sınava girme şartlarını sağladığı halde final sınavına giremeyen öğrencilere başarısız
oldukları her ders için yapılacak olan sınavlardır.

(2) Bütünleme sınavlarına sadece FF, FD, DD ve DC notu alarak veya final sınavına
girmeyerek başarısız olan bütün öğrenciler katılabilirler.

(3) Final sınavına girme hakkını kazanamamış devamsız (DZ) öğrenciler, bütünleme
sınavından yararlanamazlar.

(4) Bütünleme sınavı sadece final sınavının yerine geçer. Harfli geçme notu ise dönem
içi notlar da dikkate alınarak belirlenir. Final sınavları sonucunda, CC ve üstü notların alındığı
dersleri kapsamaz.

(5) Bütünleme sınavı; uygulamalı dersleri (laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ders-
leri) kapsamaz.

(6) Bütünleme sınavları final notu yerine geçeceğinden mazereti bulunmaz.
(7) Bütünleme sınavlarında alınabilecek ders sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.
Mazeret sınavı
MADDE 26 – (1) Mazeret sınavı; ara sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğren-

cilere Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla verilen sınavdır.
(2) Ara sınava mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi ara

sınavların bittiği günü takip eden üç iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ekinde
verir.

(3) Yüksekokul Yönetim Kurulu, süresi içinde mazeretini bildiren öğrencilerden, ma-
zeretini haklı ve geçerli gördüğünde, ilgili ders için mazeret sınav hakkı verebilir.

(4) Ara sınavların mazeret sınavı, yarıyıl içinde, Yüksekokul Yönetim Kurulunun be-
lirleyeceği tarihte ve yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır.

(5) Sağlıkla ilgili mazeretlerin sağlık kurumlarından ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekir.
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Sınavların yapılış şekli

MADDE 27 – (1) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir.

Sınavların nasıl yapılacağı, dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere

duyurulur. Sınav tarihleri akademik takvimde düzenlenir ve ilan edilir.

(2) Sınavların gün, saat ve sınav salonlarını belirleyen sınav programı, sınavların baş-

lamasından önce Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanır ve ilan edilir.

(3) Müdürün kararı ile cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

(4) Sınavlar, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilen sınav uygulama

işleyişine uygun olarak dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır.

(5) Öğrenciler, sınav salonunda ve sınav yerinde görevli öğretim elemanı tarafından

yönetilen sınav düzenine uymak zorundadır. Hangi neden ve mazeretle olursa olsun, sınav dü-

zenine uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını geciktiren ve sınavın sağlıklı bir şekilde yapıl-

masını engelleyici tutum ve davranışta bulunan öğrenciler sınavdan çıkarılır ve bu öğrenciler

hakkında disiplin işlemi uygulanır.

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

yan öğrenciler sınava alınmaz.

(7) Sınava girmeye hakkı olmadığı halde sınava giren öğrencinin sınav notu geçersiz

sayılır ve Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir.

(8) Bir günde, yarıyıl öğretim planında her yarıyıl için öngörülen derslerden en çok iki

dersin sınavı yapılır. Ders tekrarlayan öğrenciler için sınav programında bir günde iki dersten

daha fazla sayıda sınav yapılabilir.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 28 – (1) Ara sınav ve final sınavı sonuçları, sınavların bitiminden itibaren

yedi takvim günü içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sistemine işle-

nerek listeleri Öğrenci İşleri Birimine teslim edilir.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 29 – (1) Öğrenciler, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından ilan edilen ara sınav

ve yarıyıl sonu sınav notlarına itiraz edebilir.

(2) Sınav notlarına itiraz, sınav notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde Yüksek-

okul Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır.

(3) Yüksekokul Müdürlüğü, sınav evraklarını maddi hata ve/veya değerlendirme hatası

açısından incelemek üzere, öğretim elemanlarından oluşan üç kişilik bir komisyon kurar. Ko-

misyon, sınav evrakını, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde cevap anahtarı ve

proje değerlendirme kriterleri ile karşılaştırarak değerlendirir ve raporunu üç iş günü içinde

Yüksekokul Müdürlüğüne sunar.

(4) Not itirazı, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yönetim Kurulu,

komisyon raporunu ilk toplantısında görüşür ve karara bağlar. Yönetim Kurulu kararı, Öğrenci

İşleri Birimi aracılığı ile gereği için ilgili öğretim elemanına, Öğrenci İşleri Birimine ve öğ-

renciye bildirilir.
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Kopya çekme

MADDE 30 – (1) Sınav, proje, ödev, laboratuvar ve uygulama çalışmalarında kopya

çektiği veya verdiği tespit edilen, kopya çekmeye veya vermeye teşebbüs eden ve kaynak be-

lirtmeksizin alıntı yapan öğrenciye sınav notu olarak sıfır verilir ve öğrenci hakkında disiplin

işlemleri uygulanır.

Muafiyet

MADDE 31 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci ola-

rak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptıran

öğrenciler, almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin,

Meslek Yüksekokuluna ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, onaylı, imzalı,

mühürlü transkriptleri, ders içerikleri ve bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Birimine başvurmaları

gerekir. Söz konusu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış

olması gerekir. Muafiyet, Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Ders başarısı ve değerlendirme esasları

MADDE 32 – (1) Her dersin; ölçme değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki

çalışmaların ders başarısının ölçümünde etki oranı dersin öğretim elemanı tarafından akademik

yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Bir öğrenciye verilecek başarı notu, dönem başında be-

lirlenen en az bir ara sınavda ve/veya sınav yerine geçebilecek proje, ödev ve benzer çalışma-

lardan alınan notlarla, yarıyıl sonu sınavından alınan not dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Bir öğrenciye verilecek başarı notu, dönem başında belirlenen en az bir ara sınavda

ve/veya sınav yerine geçebilecek proje, ödev gibi çalışmalardan alınan notların ortalamasının

% 40’ı ve yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınarak hesaplanır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 33 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için bağıl değerlendirme veya tablo

yöntemi uygulanarak aşağıdaki harf notlardan biri, ilgili öğretim üyesi tarafından başarı notu

olarak takdir edilir. Hangi yöntemin uygulanacağına Yüksekokul Kurulu karar verir. Bağıl de-

ğerlendirmede, o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları ham başarı notlarının aritmetik ortalaması

ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Harf notu şeklinde verilen başarı notlarının katsayı kar-

şılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Harf Notu Katsayı Eşdeğer Puan Karşılığı

AA 4.0 88-100 Mükemmel

BA 3.5 80-87 Pekiyi

BB 3.0 73-79 İyi

CB 2.5 66-72 Yeterli

CC 2.0 60-65 Geçer

DC 1.5 55-59 Koşullu Başarılı/Başarısız

DD 1.0 50-54 Koşullu Başarılı/Başarısız

FD 0.5 40-49 Başarısız

FF 0 39 ve aşağısı Başarısız
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(2) Transfer notunun intibakında; 4’lük not sistemi ile 100’lük not sistemi arasındaki

geçişlerde, YÖK’ün 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları ile ilgili kriterleri

dikkate alınır.

(3) Yukarıda belirtilen harf notlarının dışındaki aşağıdaki harf sembolleri kullanılır:

a) (G) Geçer notu; kredisiz derslerin başarılması karşılığı verilir.

b) (K) Kalır notu; kredisiz derslerde başarısız olunması karşılığı verilir.

c) (E) Eksik notu; öğrencilerin derste başarılı oldukları halde, özürleri nedeni ile ders

için gerekli olan proje, bitirme ödevi, laboratuvar deneyleri ve benzeri çalışmaları tamamlaya-

mamaları durumunda verilir. Bu notu alan öğrenciler, eksikliklerini tamamlayarak, dersle ilgili

bir başarı notu almak zorundadır. Aksi halde, E notu FF notuna dönüşür.

ç) (V) Vazgeçilen ders notu; üçüncü yarıyıldan itibaren her yarıyılda akademik takvimde

ilan edilen süre içerisinde, ilgili dersin öğretim elemanının uygun görmesi ve Yönetim Kuru-

lunun onayı ile bırakılan en fazla iki dersi kapsar ve öğrenci transkriptine V olarak işlenir. Bu

harf notu ortalamaya katılmaz. Ön koşullu dersler ile daha önce alınan ve başarısız olunan ders-

lerden vazgeçme yapılmaz.

d) (T) Transfer notu; başka bir yükseköğrenim kurumundan daha önce alınan ve denkliği

ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilerek muaf sayılan dersler için verilir.

e) (DZ) Devamsız notu; yarıyıl içerisinde devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci

için verilir. Bir dersten DZ alan öğrenci, yarıyıl sonu sınavına giremez.

f) (M) Muaf notu; Meslek Yüksekokulunun Türkçe öğretim yapılan programlarında

yabancı dil muafiyet sınavına girerek yabancı dil dersini başaran öğrencilerin almış olduğu ba-

şarı notu harfli nota dönüştürülerek öğrencinin transkriptine aktarılır.

(4) Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC alan öğrenciler o dersi ba-

şarmış sayılır.

(5) Bir dersten DC veya DD notu alan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır. O dersten

başarılı sayılması için; dersin alındığı yarıyıldaki dönem not ortalamasının en az 2.00 olması

gerekir. Dönem not ortalamasının 2.00’ın altında gerçekleşmesi halinde o yarıyılda DD veya

DC notu alınan dersler başarısız sayılır. Bu şekilde başarısız olunan ders, açıldığı ilk yarıyılda

öncelikle alınmak zorundadır. Tekrar alınan derslerin başarı notu kronolojik transkriptte en son

alındığı yarıyıla işlenir ve o yarıyılın ağırlıklı not ortalaması hesabında dikkate alınır.

Dönem not ortalaması ve genel not ortalaması

MADDE 34 – (1) Dönem not ortalaması, bir yarıyılda alınan derslerin başarı notu ağır-

lık katsayıları ile kredi değerlerinin çarpımlarının toplamının bu derslerin kredi değerlerinin

toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane yürütülüp

yuvarlatılır.

(2) Dönem not ortalaması, yarıyıl başarı durumunu belirler. Dönem not ortalamasının

en az 2.00 olarak gerçekleştiği yarıyılda DD ve DC notları alınan dersler başarılı olarak kabul

edilir.
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(3) Genel not ortalaması, ilk yarıyıldan itibaren alınan tüm derslerin başarı notu ağırlık
katsayıları ile AKTS değerlerinin çarpımlarının toplamının bu derslerin AKTS değerlerinin
toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane yürütülüp
yuvarlatılır.

(4) DZ/Devamsız notu, M/muaf notu, G/geçer notu, K/kalır notu, S/süren çalışma notu,
dönem not ortalaması ve genel not ortalaması hesabına katılmaz.

(5) Dönem başarı baraj notu en az 2.00'dır. Öğrencinin mezun olabilmesi için, kayıtlı
olduğu programın öğretim planında alması gereken derslerin genel not ortalamasının en az
2.00 olması gerekir.

(6) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı
oldukları dersleri, o derslerin verildiği yarıyılda tekrar alabilirler. Ancak bu durumda, öğrenci-
lerin derse kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı olunan dersin tekrarında devam şartı aranmaz.
Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir.

(7) Aynı eğitim-öğretim yılında üst üste iki yarıyıl dönem not ortalaması 2.00’ın altında
kalan öğrenciler üst yarıyıla kayıt yaptıramazlar. Ancak yaz öğretimi veya bütünleme sınavları
ile herhangi bir yarıyıl dönem not ortalamasını 2.00’ın üzerine çıkardıkları takdirde üst yarıyıla
ders kaydı yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diploma, Kayıt Silme ve Kayıt Dondurmaya İlişkin Esaslar

Diploma

MADDE 35 – (1) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu programda bulunan tüm dersleri başarıyla
tamamladığında genel not ortalaması 2.00 veya daha yüksek ise ön lisans diploması almaya
hak kazanır. Genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar onur, 3.50 ve üstü olanlar yüksek onur öğ-
rencisi olarak mezun olurlar. Onur ve yüksek onur öğrencilerine Yüksekokul Müdürlüğü tara-
fından onur belgesi veya yüksek onur belgesi verilir.

(2) Her yarıyıl sonunda, başarı notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde, mezuniyet
aşamasındaki öğrencilerin listesi, mezuniyet transkriptleri ekli olarak öğrenci işleri birimi ta-
rafından Yüksekokul Müdürlüğüne sunulur. Öğrencinin mezuniyetine Yüksekokul Yönetim
Kurulu karar verir. Yüksekokul Yönetim Kurulunun mezuniyet kararının öğrenci işleri birimine
bildirilmesini takiben öğrenciye diploması verilir.

(3) Öğrencinin talep etmesi halinde, mezuniyet kararının öğrenci işleri birimine bildi-
rildiği günden itibaren, diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi hazırlanır ve
öğrenciye verilir.

(4) Mezun olan her öğrenciye, diplomasına ek olarak, Yükseköğretim Kurulunun be-
lirlediği esaslara göre ve öğrencinin almış olduğu derslerin başarı durumunu Avrupa Kredi
Transfer Sistemi/AKTS karşılıkları ile birlikte belirten Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş
diploma eki verilir.

(5) Diploma, öğrencinin bizzat kendisine teslim edilir. Ancak bizzat gelememesi duru-
munda öğrencinin noter tasdikli vekâletnamesine sahip olanlara da verilebilir.

(6) Diplomalar Yüksekokul Müdürü tarafından imzalanır. Arka yüzünde Yüksekokul
Sekreteri ve Öğrenci İşleri Birim Sorumlusunun parafı bulunur.

6 Şubat 2013 – Sayı : 28551                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 117

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 117



Kayıt dondurma

MADDE 36 – (1) Öğrencinin, Yönetim Kurulunca kabul edilen zorlayıcı bir nedenle

Yüksekokuldan geçici olarak izinli sayılması durumunda kaydı dondurulur. Kayıt dondurmaya

ilişkin esaslar şunlardır:

a) Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma

gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine Yönetim Kurulunun kararı ile

öğrenciye bir defada en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Ancak, bu süre tüm öğretim süresi için

iki yarıyılı aşamaz.

b) Öğrenci, bir veya iki yarıyıl kayıt dondurma isteğini yazılı olarak doğrudan Müdür-

lüğe yapar.

c) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine, kayıt dondurma nedenine

göre; sağlık raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim

göreceğine dair belgeler ekler.

ç) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenciler bu süre içinde öğretim faaliyetlerine

katılamaz, kayıt dondurduğu dönemin ara sınav ve yarıyıl sınavlarına giremez. Bu süre öğretim

süresinden sayılmaz.

d) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl ortasında meydana gel-

mesi halinde, öğrenci o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.

e) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci, öncelikle tüm mali yükümlülüklerini ye-

rine getirmek zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı dondu-

rulamaz.

f) Yönetim Kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

Kayıt sildirme

MADDE 37 – (1) Meslek Yüksekokulundan kesin olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin

kayıtları silinir. Kayıt sildirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksekokula kayıtlı öğrencilerden kaydını sildirmek isteyenler bir dilekçe ile Öğrenci

İşleri Birimine başvurur. Bu öğrencilerden öğrenimine devam etmemiş, kaydını yenilememiş,

kendi isteği ile ayrılmış veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince kaydı silinmiş olsa dahi, geç-

miş yıllar ve kayıtlı olduğu eğitim ve öğretim yılı(yarıyılı) dahil olmak üzere; mali taahhütleri

ile Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu gecikme bedelini ödemekle yükümlüdür.

b) Ders yılı başında yeni kayıt yapan veya kayıt yenileyen öğrencilerden; bir süre sonra

ayrılmak isteyenler önceki yıllar dahil ve içinde bulundukları yarıyıla ait üstlenmiş oldukları

mali taahhütlerini yerine getirmek zorundadır.

c) Kayıt sildirme posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin bizzat yazılı müracaatı gerekir.

Ancak, özel hallerde mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması koşuluyla öğrenci, belir-

lediği yasal vekilleri aracılığıyla Meslek Yüksekokulundan Yönetim Kurulu kararı ile kayıt

sildirebilir.

ç) Kayıt sildirme işlemlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Yüksekokul yönetimince dü-

zenlenir.

d) Kesin kaydını sildiren öğrencinin Yüksekokul ile ilişiği kesilir. Dosyasındaki diploma

iade edilir. Bu durumdaki öğrencinin kaydı yeniden açılmaz.
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e) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası alan öğrencinin kaydı silinir.

İlişik kesme

MADDE 38 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildiren, başarısız olan veya Meslek Yüksek-

okulundan çıkarma cezası alan ya da mezun olmak suretiyle Meslek Yüksekokulundan ayrılan

öğrencilerin, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Meslek

Yüksekokulu tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini eksiksiz tamamlamaları gerekir.

(2) Meslek Yüksekokulu ile ilişik kesen öğrenci, ÖSYM tarafından yeniden Meslek

Yüksekokuluna yerleştirilmediği takdirde Meslek Yüksekokuluna yeniden kayıt yaptıramaz.

(3) İlişik kesme posta yoluyla yapılmaz. Öğrencinin bizzat müracaatı gerekir. Ancak,

özel hallerde, mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması koşuluyla ilişik kesme yetkisini

taşıyan noter onaylı vekaletname ile yetkilendirilen kişi tarafından ilişik kesilebilir.

(4) Üç yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen

öğrencinin, bu süreyi izleyen dördüncü yarıyılda da kayıt yenilememesi halinde Meslek Yük-

sekokulu ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 39 – (1) Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Yüksekokul Yönetim Kurulu aynı zamanda Disiplin Kurulu sıfatıyla görev yapar.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 40 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Meslek Yüksekokuluna kayıt işlemi

sırasında bildirdiği adrese, kargo veya PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak sure-

tiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Meslek Yüksekokulu kayıt esnasında adreslerini yanlış veya eksik olarak bildiren

öğrenciler ile adres değişikliğini öğrenci işleri birimine yazılı olarak bildirmeyen öğrencilerin,

Meslek Yüksekokulu kayıtlarındaki mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerlidir.

(3) Meslek Yüksekokulu internet sitesinden veya ilan panolarından yapılan duyuru ve

ilanlar tebligat niteliği taşır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve

Yüksekokul Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mü-

dürü yürütür.

6 Şubat 2013 – Sayı : 28551                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 119

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 119



İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulundan:

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından

yapılacak mal ve hizmet alımları, ihale, kiralama ve yapım işlemlerinde uygulanacak usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun ihtiyaç duy-

duğu her türlü alım-satım, ihale, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin yapılması
ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Birim: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun eğitim-öğretim birimleri ile idari bi-

rimlerini,
c) Mal ve hizmet: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü mad-

desinde tanımlanan mal ve hizmetleri,
ç) Müdür: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
d) Mütevelli Heyet: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,
e) Yüklenici: İşi yapmak üzere kendisiyle sözleşme imzalanan istekliyi,
f) Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Satın Alma, İhale İşleriyle İlgili Kişi ve Komisyonlar, Satın Alma Esasları, Satın Alma

Talepleri, Teslim Alma ve Ödemeye İlişkin Esaslar

Satın alma ve ihale işleriyle ilgili kişi ve komisyonlar
MADDE 5 – (1) Yüksekokulun ita amiri Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet

Başkanı bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre ve/veya ilgili diğer yöneticilere devrede-
bilir. İta amiri satın alma ve ihale usul ve yöntemlerinin uygulama esaslarını belirlemeye, pa-
rasal sınırlarını değiştirmeye, satın alma ve ihale komisyonu kararlarını onamaya veya iptal
etmeye yetkilidir.

(2) Satın alma ve ihale işlerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:
a) Doğrudan temin usulü.
b) Pazarlık usulü.
c) Açık teklif ile ihale usulü.
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(3) İkinci fıkrada belirtilen satın alma ve ihale usullerinden;

a) Doğrudan temin usulüne ilişkin esaslar şunlardır:

1) Doğrudan temin usulü; mevcut mal, demirbaş, teknoloji veya hizmetlerle uyumun

ve standardizasyonunun sağlanması için ilk alım yapılan kişi veya kurumdan yapılacak alım-

larda, mal ve hizmet sağlayıcının tek bir kişi olması durumunda yapılacak alımlarda, ani veya

olağanüstü haller nedeniyle alımın acil olarak yerine getirilmesinin zorunlu olması durumunda,

konaklama ve seyahatlere ilişkin alımlar ile tüketim malzemelerinin, fikri ve sınai mülkiyet

haklarının, hukuksal danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin, yurt dışından mal ve hizmetlerin,

alanında uzmanlaşmış sanatçı, bilim insanı, kişi ve kuruluşlara yaptırılan sanatsal, bilimsel ve

teknik özelliklere sahip işlere ilişkin mal ve hizmetlerin alınmasında, bunların dışında kalan

ve satın alma sorumlusuna tanınan yetkileri aşmayan alımlarda ve gayrimenkul kiralanması

ve satın alınmasında uygulanır.

2) Satın alma sorumlusu; bu usulle yapılacak alım veya kiralamalarda, istekli veya is-

teklilerden alım veya kiralama şartlarını elektronik posta, faks veya mektup yoluyla temin eder.

Görüşmeler sonunda seçilen istekliden nihai teklif alınır ve alım sonuçlandırılır.

3) Doğrudan temin usulünde bir defada yapılan alımın tutarı toplam bütçe tutarının

%5’ini geçemez.

b) Pazarlık usulüne ilişkin esaslar şunlardır:

1) Pazarlık usulü; yapım ve onarım işlerinde, personel taşıma, güvenlik, temizlik, rek-

lam ve promosyon mal ve hizmet alımlarında, etüt, mimarlık, mühendislik konularında proje

yapılmasına ilişkin alımlarda, çevirmenlik, editörlük, danışmanlık, bilişim hizmetlerine ilişkin

alımlarda uygulanır.

2) Pazarlık usulünde; belirtilen işlerin nitelik, özellik ve gereğine göre, belirlenen en

az üç istekliden yazılı teklif alınır, aranan koşulları taşıyan isteklilerle alım, satım veya kiralama

şartları ve bedel üzerinde pazarlık yapılır ve satın alma sonuçlandırılır.

c) Açık teklif ile ihale usulüne ilişkin esaslar şunlardır:

1) Açık teklif ile ihale usulü; bu Yönetmelik uyarınca doğrudan temin veya pazarlık

usulü ile yapılması mümkün olmayan veya bu usullerin uygulanmasının uygun görülmediği

hallerde, satın alma yetkilisi tarafından hazırlanan şartnameye göre uygulanır ve ihale internet

yoluyla ilan edilir.

2) Açık teklif usulüyle yapılacak satın alma ve ihale işlerinde satın alma komisyonu

kararı gerekir.

(4) Satın alma ve ihale işleriyle ilgili kişi ve komisyonlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Satın alma ve ihale işleriyle ilgili kişi ve komisyonlar şunlardır:

1) Satın alma komisyonu; biri mali işlerden sorumlu müdür olmak üzere, Yüksekokul

Müdürü tarafından görevlendirilecek en az üç üyeden oluşur. Komisyon başkanını Yüksekokul

Müdürü belirler. İşin konusu itibarıyla teknik görüş gerektiren hallerde, ilgili satın alma olu-

runda belirtilmek kaydıyla Yüksekokul içinden veya dışından bir veya daha fazla kişi komis-

yona üye olarak ilave edilebilir. Müdürlükçe uygun görülmesi halinde satın alma komisyonuna

yardımcı olmak üzere en az üç kişilik bir teknik komisyon kurulabilir.
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2) Muayene ve kabul komisyonu; satın alma komisyonu tarafından belirlenen ve onay

gören ihale konusu işlerin tamamlanmasını müteakip, işin istenilen vasıfta olduğunun tespitine

yetkili olarak Müdürlükçe görevlendirilecek en az üç üyeden oluşur. İhale bedelinin ödenmesi

için, muayene ve kabul komisyonunun uygunluk içeren kararı imzalayıp onaylaması gerekir.

Bu komisyon tarafından kabul edilmeyen işler yenilettirilir.

3) Satın alma sorumlusu, mali işlerden sorumlu müdürdür. Satın alma sorumlusu satın

almalarla ilgili piyasa araştırmasını yaptırmakla yükümlüdür. Bu amaçla gerekli ve yeterli sa-

yıda personeli görevlendirebilir.

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar

oy çokluğuyla alınır. Aynı üye her iki komisyonda birden görev alamaz.

Satın alma esasları

MADDE 6 – (1) Yüksekokulun mal ve hizmet alımlarında yüksek kalite, uygun fiyat,

uygun ödeme koşulu, zamanında teslim ve bakım şartları, uygun teklif tercihinin temel kriter-

leridir. Mal ve hizmet alımlarının, söz konusu kriterler gözetilerek, mümkünse ilk elden aracısız

yapılması ve Yüksekokulun kısa ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarının, eğitim ve öğretim hizmet-

lerinin aksamaması, gereksiz stoklardan kaçınılması için önemlidir. Bu amaçla Yüksekokul

Yönetimi tarafından gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

Kurum ihtiyaçlarının tespiti ve satın alma taleplerinin oluşturulması

MADDE 7 – (1) Yüksekokulun mal ve hizmet ihtiyaçları; program başkanlarının, aka-

demik koordinatörlerin ve idari birim yöneticilerinin talepleriyle belirlenir. Mal ve hizmet ta-

leplerinin konusu, ihtiyacın gerekçesi ve talep edilen mal ve hizmetin özellikleri ve taşıması

gerekli nitelikleri açıklayan sipariş talep formu otomasyon sistemi üzerinde ilgililer tarafından

doldurulur. Satın alma talebi Yüksekokul Genel Sekreterliği tarafından piyasa araştırması ya-

pılmak ve fiyatlandırılmak üzere değerlendirilir. Piyasa bilgileri itibariyle değerlendirilen ta-

lepler Yüksekokul Genel Sekreteri önerisi, Müdürün uygun teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanı

onayı ile satın alma süreci başlatılır. Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenen yetki li-

mitleri dahilindeki satın almalarda Müdür/Genel Sekreter onayı yeterlidir.

a) Yüksekokulda meydana gelebilecek ve anında müdahele edilemediğinde maddi

manevi zarar doğurabilecek veya eğitim ve öğretimin aksamasına neden olabilecek acil du-

rumlardaki satın almalarda Yüksekokul Genel Sekreteri kararıyla alım gerçekleştirilir. Bu alı-

mın miktarı her mali yılın başında Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenir.

b) İdari birim müdürlerine ve Yüksekokul Genel Sekreterine miktarı her mali yılın ba-

şında Yüksekokul Müdürü tarafından belirlenecek avans verilebilir. Verilen avans ile yapılan

harcamalar her ayın sonunda Yüksekokul Genel Sekreterinin onayı ile bir masraf çizelgesi ile

ilgili masraflara ilişkin yasal kasa fişi ile mali işler birimi müdürlüğüne iletilir.

c) Bedeli ne olursa olsun elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, posta ve benzeri abon-

man sözleşmesine veya akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli yol gibi ücretleri tarifeye bağ-

lanmış, araç gereç periyodik bakım onarımları, sözleşmeli bakım işleri, temsil ağırlama giderleri

ve benzeri işlerde bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygulama prosedürü aranmaz. Bu

tür giderlere ilişkin ödeme Yüksekokul Genel Sekreterinin söz konusu gidere ilişkin yasal bel-

geyi imzalayarak onaylamasıyla Mali İşler Birim Müdürlüğü tarafından yapılır.
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ç) Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde
işe aynı yüklenici ile devam edilmek istendiği taktirde sözleşmede belirtilen fiyat veya dönem-
sel fiyat artışları dışında bir artışın yapılmamış olması kaydıyla, yeni bir satın alma talebi ya-
pılmasına gerek duyulmadan sözleşme yenilenebilir. Ancak mevcut sözleşme şartları aynı kal-
mak kaydıyla, ek hizmet istekleri için, yeni bir satın alma talebi yapılması gerekir.

(2) Yüksekokulun bu maddenin birinci fıkrası kapsamı dışında kalan satın alma ve ihale
işleri, Meslek Yüksekokul Müdürünün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile yapılır.

Teslim alma ve ödeme
MADDE 8 – (1) Doğrudan temin ve açık pazarlık usulü ile yapılan mal ve hizmet alım-

ları ile ilgili ödemelerin ilgili firmaya yapılabilmesi için talepte bulunan birim yetkilisinin, alı-
nan mal ve hizmetin fiyat, kalite miktar ve diğer nitelikler itibariyle siparişe uygunluğunu kont-
rol ederek, mal ve hizmetin teslim fişini onaylaması gerekir.

(2) Diğer teklif usullerinin uygulandığı satın alma ve ihalelerde ödemelerin ilgililere
yapılabilmesi için işin tamamlanmasını müteakip beş iş günü içinde muayene ve kabul komis-
yonunun ihale veya satın almanın şartnamelerine uygun olarak tamamlandığına dair raporunu
sunması ve raporun Mütevelli Heyet Başkanı tarafından onaylanması gerekir.

(3) Gerekli onayları tamamlanmış olan faturanın ödemesi, mali işler birimi tarafından,
yüklenici ile anlaşılmış ödeme şartları çerçevesinde yapılır.

İstisna
MADDE 9 – (1) Bilimsel araştırma projelerinin finansmanı, öğretim elemanları temini,

telif haklarının alınması gibi akademik işler ve her türlü personel alımları ve benzeri özellikli
işler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şartnameler ve Sözleşme, Teminatlar, İhaleye Giremeyecekler ve İhalenin Kesinleşmesi

Şartnameler ve sözleşme
MADDE 10 – (1) Teknik şartname: Talebi yapılan mal ve hizmetler için talep eden bi-

rim tarafından teknik şartname hazırlanır. Talepte teknik şartnameyle birlikte tahmini maliyette
belirtilir. Teknik şartname, mal ve hizmeti tedarik edecek firmaların aynı vasfı sağlayacak şe-
kilde teklif vermelerini ve tekliflerin birbirleriyle kolayca mukayesesini sağlayacak şekilde ha-
zırlanır.

(2) İdari şartname: Yapılacak işin idari prosedürünün isteklilere duyurulması amacıyla
Mali İşler Birimince hazırlanır. İşin niteliğine göre aşağıdaki hususların tamamına ya da bir
kısmına veya diğer ek şartlara uygun bir sırada yer verilir.

a) İşin konusu.
b) Teklifin şekli ve son gönderme tarihi.
c) Teminat alınıp alınmayacağı, alınacaksa miktarı.
ç) Opsiyon müddeti.
d) İşin süresi.
e) Ödeme durumu.
f) Teslim şekli.
g) Vergi ve harçlar.
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ğ) Gümrük işleri.

h) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar.

ı) Yüksekokulun alımı yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbest olduğu,

işin ve siparişin durdurulması veya iptali.

i) Uyuşmazlıkların çözümü.

Geçici teminat

MADDE 11 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üze-

rinden Yüksekokul tarafından belirlenen oranda geçici teminat alınır. Teklif alma usulü ile ya-

pılacak alımlarda ise Yüksekokul tarafından tespit olunan miktarda geçici teminat alınır.

Kesin teminat

MADDE 12 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üze-

rinden Yüksekokul tarafından belirlenen oranda kesin teminat alınabilir.

İhaleye giremeyecekler

MADDE 13 – (1) Doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya baş-

kaları adına ihaleye giremeyecek olanlar şunlardır:

a) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen

istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra, taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında

taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-

lenler, iki yıla kadar ihalelere alınmazlar.

b) Kanunlarla ve genel, katma ve özel bütçelerle idare olunan kurum ve kuruluşlar ile

özel kanunlarla kurulmuş bankalar ve iktisadi devlet teşekküllerinden ihalelerine girmekten

men edilmiş olanlar.

İhalenin kesinleşmesi

MADDE 14 – (1) İhaleler harcama yetkilisinin onayı ile en geç beş iş günü içerisinde

kesinleşir. Bu durum en geç üç iş günü içinde yükleniciye tebliğ edilerek sözleşme yapmaya

ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yapılmayan isteklilerin varsa geçici te-

minatları iade edilir.

(2) Taahhüdünü yerine getiremeyen yüklenicinin teminatı irat kaydedilir. Yüklenicinin

Yüksekokula maddi zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat miktarından az olsa da

kesin teminattan artan fark iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mü-

dürü yürütür.
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TEBLİĞLER

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

           Karar No.           :  2013/5

İşyeri                   :  Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş.

                               Samsun-Ankara Karayolu Yeşildere Mah. 

                               Eski Köy Hizmetleri Binası Arkası/SAMSUN

SGK Sicil No.     :  1075460.055

Tespiti İsteyen    :  Belediye-İş Sendikası

İnceleme            :  Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yat. San. Tic. A.Ş.'de Bakanlığımız-

ca yapılan incelemede; söz konusu işyerinde "hafif raylı sistem" şeklinde tanımlanan tramvay

ve otobüslerle şehir içi yolcu taşımacılığı ve bu amaca ulaşabilmek için her türlü bakım, onarım,

proje, otopark, yatırım hizmetleri işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönet-

meliğinin 15 sıra numaralı "Taşımacılık" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar : Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yat. San. Tic. A.Ş. işyerinde yapılan

işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı "Taşımacılık" işkoluna gir-

diğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu

İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2013/6

İşyeri : Damlıca Turizm İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Cad. Yılmaz Apt. No:1 Daire:9

Gürpınar-Büyükçekmece/İSTANBUL

SGK Sicil No. : 1378062.034

Tespiti İsteyen : Belediye-İş Sendikası

İnceleme : Damlıca Turizm İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.'nde Bakanlığımızca yapı-

lan incelemede; söz konusu şirket tarafından, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile im-

zalanan hizmet alım sözleşmesi ile Avcılar İlçesi dahilinde bulunan her türlü yapıdaki yolların

bakımlarının yapılması, kış aylarında kar ve buzla ilgili mücadele çalışmalarının yapılması ve
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yolların açık tutulmasının sağlanması, yol emniyetinin alınması, yağmur suyu kanallarının ba-

kımı, su ızgaralarının temizlenmesi, sel baskını tedbirlerinin alınması, imar ve zabıtaya yıkım

ve ev boşaltmalarında destek, tehlike arz eden yol ve yapı çevrelerinde gerekli tedbirlerin alın-

ması işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı

"Genel işler" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar : Damlıca Turizm İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. işyerinde yapılan işlerin

niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna girdiğine

ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş

Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2013/7

İşyeri : İzmir Metro-İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeciliği,

Taşımacılık, İnşaat Sanayi A.Ş. 

2844 Sk. No: 5 Mersinli/İZMİR

SGK Sicil No : 1120854.035

Tespiti İsteyen : Belediye-İş Sendikası

İnceleme : İzmir Metro-İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeciliği, Ta-

şımacılık, İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirket

tarafından 12 istasyon ve 14 km'lik ray üzerinde elektrikle çalışan trenlerle yeraltı ve yerüstünde

şehir içi yolcu taşıma ile vagonların bakımı, onarımı, vagonların temizliği ve sefere hazırlık

işinin yapıldığı, işyerinde yapılan asıl işin raylı sistemle şehir içi yolcu taşıma işi olduğu, iş-

yerinde yürütülen büro hizmeti, idari işler vb. işlerin asıl işin yürütülmesine kolaylık sağlayan

yardımcı işler olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı "Ta-

şımacılık" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar : İzmir Metro-İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeciliği, Ta-

şımacılık, İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.'de yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetme-

liğinin 15 sıra numaralı "Taşımacılık" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de

yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 5'inci maddesi

uyarınca karar verilmiştir.
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       YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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6-2-2013   ÇARŞAMBA 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

6 Şubat 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28551 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

9 KALEM MUTELİF İŞ MAKİNALARINA TURBO 14 KALEM MUTELİF 
İŞ MAKİNALARINA DISC+PLEYT SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. 
No.111   45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elimakikmal@eli.gov.tr 
2 - İhale konusu malın: 

a)  - 

İ h a l e n i n - N i t e l i ğ i - T ü r ü İ.K No Dosya No 

İhale     

Tarih - Saati Teslimat 

1 
9 Kalem Muhtelif İş Makinalarına 

Turbo Alımı 
13287 2013-0225 

25.02.2013-

14.00 
120 Gün 

2 
14 Kalem Muhtelif İş Makinalarına 

Dısc+Pleyt Alımı 
13289 2013-0226 

25.02.2013-

15.00 
90 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 
c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden 

itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu 
toplantı salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 
Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 
78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. 

İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 
5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden 
kanunlara tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 941/1-1 
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12 ADET DEĞİRMEN ARKA FLANŞININ İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 12 adet Değirmen Arka Flanşının teknik şartnameye göre 

imali ve teslimi işi, Teknik Şartname esaslarında açık ihale usulü ile ihale edilerek temin 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/10189 

1 - İdarenin  

a) Adresi : YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0 252 572 5191 FAX: 0 252 572 5384 

 c) Elektronik posta adresi : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 adet Değirmen Arka Flanşının teknik şartnameye göre 

imali ve teslimi işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı  

c) Teslim tarihi  : Değirmen arka flanşlarının ilk adedi sözleşme tarihini 

müteakip 95 takvim günü, geriye kalan 11 adedi ilk adedin 

tesellümünden itibaren her bir adedi 45 takvim günü süresi 

içinde toplamı birinci adet dahil sözleşmenin 

imzalanmasından itibaren 590 takvim günüdür. Test ve 

Kontrol süreleri teslim süresine dahil değildir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer  : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale 

Odası  

b) Tarihi ve saati   : 26/02/2013  14:00  

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: HALKBANKASI YATAĞAN 

ŞUBESİ TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap 

numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu 

fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya 

kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. ) 

5 - Teklifler, 26/02/2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 750/1-1 
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MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, aşağıda belirtilen 

taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR 

Geçici Teminat 

Tutarı 

(TL) 

İhale Şartnamesi 

Bedeli 

(TL) 

Son Teklif 

Verme 

Tarihi 

Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka 

Mahallesi, Sökek mevkii, 93 ada, 38 no.lu 

parseldeki 15.000,00 m² yüzölçümlü 

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlı 

gayrimenkul 

30.000 500 20.03.2013 

Niğde ili, Merkez ilçesi, Hacıabdullah 

köyü, Zanapa mevkii 2380 no.lu 

parseldeki 4.044,00 m² yüzölçümlü Konut 

Dışı Kentsel Çalışma Alanlı gayrimenkul 

2.000 50 20.03.2013 

Niğde ili, Merkez ilçesi, Koyunlu köyü, 

4115 no.lu parseldeki 53.606,06 m² 

yüzölçümlü Konut Alanlı gayrimenkul 

700.000 1.000 20.03.2013 

Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Güzpınar 

köyü, Taşköprü mevkii, 161 ada, 1 no.lu 

parseldeki 2.328,32 m² yüzölçümlü Konut 

Alanlı gayrimenkul 

40.000 200 20.03.2013 

Sivas ili, Merkez ilçesi, Kılavuz 

Mahallesi, 192 ada, 208 no.lu parseldeki 

13.524,99 m² yüzölçümlü Gelişme Konut 

Alanlı gayrimenkul 

200.000 300 20.03.2013 

Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Kapaklı 

köyü Dışbudak Dere mevkii, 1500 no.lu 

parseldeki 2.125,00 m2 yüzölçümlü Konut 

Alanlı gayrimenkul 

40.000 200 20.03.2013 

Yalova ili, Merkez ilçesi, Soğucak köyü, 

107 ada, 235 no.lu parseldeki 5.531,35 m² 

yüzölçümlü Kentsel Servis Alanlı 

gayrimenkul 

70.000 300 20.03.2013 

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka 

Mahallesi, 9584 ada, 5 no.lu parseldeki 

22.258,41 m2 yüzölçümlü Konut Alanı 

gayrimenkul 

800.000 1.000 20.03.2013 
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SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR 

Geçici Teminat 

Tutarı 

(TL) 

İhale Şartnamesi 

Bedeli 

(TL) 

Son Teklif 

Verme 

Tarihi 

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka 

Mahallesi, 9584 ada, 7 no.lu parseldeki 

3.857,90 m2 yüzölçümlü Ticaret Alanlı 

gayrimenkul 

400.000 750 20.03.2013 

Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Davutlar 

beldesi, 735 ada, 2 no.lu parseldeki 

4.690,29 m2 yüzölçümlü gayrimenkul 

75.000 50 25.03.2013 

Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Gez 

Mahallesi, 250 ada, 40-69 no.lu 

parsellerdeki toplam 13.434 m2 

yüzölçümlü gayrimenkul (bir bütün 

halinde) 

150.000 50 25.03.2013 

 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler 

3) İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alınması ve 

tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme 

günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 

4) İhale şartnamesi bedelleri, İdarenin; 

- Halkbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06  

- T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinin TR40 0001 0017 4538 7756 

6157 38 

- Vakıfbank Ankara Merkez Şubesinin TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması 

halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ismi ile 

hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. 

5) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 

belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

6) Özelleştirme işlemleri; KDV dahil, her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır. 

7) Ayrıca; (312) 585 83 20 / 585 83 30 numaralı telefonlardan ve  www.oib.gov.tr 

adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 983/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN  

ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.034,00 TL ile en çok 220.001,00 TL arasında değişen; 

12/02/2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 104,00 TL, en çok 

22.001,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 45 adet binek otomobil, tekne, arazi taşıtı, 

beton mikser kamyon hurdası, m.siklet, yarı romörk vb. araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 

905 Sk. No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 13.02.2013 tarihinde saat 09.30'da 

satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve 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 vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan Olunur. 927/1-1 

—— • —— 

MUHTELİF DÖKÜM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/12829 

1 – İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 16 kalem muhtelif döküm malzeme; teknik şartname, 

bilgi ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 25/02/2013 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

25/02/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 935/1-1 
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TEŞEKKÜLÜMÜZE AİT TEK MERMER SAHASI OLAN VE 35 YILLIK RUHSAT SÜRESİ 

BULUNAN BALIKESİR MARMARA ADASINDAKİ 178,55 HEKTAR ALANA SAHİP 

İR.73997 SAYILI MERMER SAHASININ RUHSAT HAKKININ 3. ŞAHIS VEYA 

ŞİRKETLERE DEVRİ İHALESİ, FİRMA VEYA ŞAHISLARIN VERECEKLERİ 

TEKLİFLER ÜZERİNDEN AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Teşekkülümüze ait aşağıda detayları verilen tek mermer sahası olan ve 35 yıllık ruhsat 
süresi bulunan Balıkesir Marmara Adasındaki 178,55 hektar alana sahip İR.73997 sayılı mermer 

sahasının ruhsat hakkının 3. şahıs veya şirketlere devri ihalesi, firma veya şahısların verecekleri 

teklifler üzerinden açık ihale usulü ile yapılacaktır. 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1\A 06010 

Keçiören/ANKARA 
b) Telefon No : 0312 294 20 00/27 17 

c) Faks No : (312) 230 71 84 

2 - İhalenin Konusu : Balıkesir Marmara Adasındaki İR.73997 sayılı mermer sahasının 

ruhsat hakkının, firma veya şahısların verecekleri teklifler 

üzerinden açık ihale usulü ile 3. şahıs veya şirketlere devridir.  

3 - Ruhsat Sahası ile İlgili Bilgiler: 
A - Sahanın Hukuki Durumu: 

İli : Balıkesir  

İlçesi : Marmara  

Köy/Mevkii : Marmara Adası, Saraylar Beldesi 

Ruhsat (Sicil) No : İR.73997  

Ruhsat Gurubu : II. Gurup 
Ruhsat Tarihi : 15.05.1987  

Ruhsatın Bitiş Tarihi : 15.05.2047 

Alanı (Ha) : 178,55  

Maden Cinsi : Mermer  

Ulaşım : Balıkesir Erdek İlçesi veya Tekirdağ üzerinden ulaşım 

mümkündür. 
B - Rezerv Durumu: MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 18.582.000 m3 

görünür,  27.900.000 m3 muhtemel olmak üzere toplam 46.482.000 m3 rezerv bulunduğu rapor 

edilmiştir. Ancak bu bilgiler ihaleye iştirak edene bilgi verilmesi açısından konulmuştur.  

4 - İhalenin Yapılacağı Yer: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1\A 06010 

Keçiören/ANKARA 

5 - İhalenin Tarih ve Saati: 25.03.2013 Pazartesi günü, saat: 14.00 
6 - İhale Dokümanının Görüleceği Yerler: İhale dosyası, Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Maden Hakları Birimi Ayvalı Mah. Halil Sezai 

Erkut Cad. Afra Sok. No: 1\A 06010 Keçiören/ANKARA, İstanbul Lojistik Müdürlüğü (Atatürk 

Bulvarı No:156 Aksaray/İSTANBUL), İzmir Lojistik Müdürlüğü (Halit Ziya Bulvarı No: 1 

Konak/İZMİR) adreslerinde görülebilir.  

İhale dosyası, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
veznesine veya TEŞEKKÜL’ün T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık 

Şubesindeki 37712245-5001 hesap numaralı, TR080001001745377122455001 İBAN Nolu TL 

hesabına dosya başına 200,-TL (KDV dahil) yatırılmasını müteakip, ödenti makbuzunun ibraz 

edilerek, yukarıda belirtilen adreslerden temin edilebilir.  

İhaleye katılacak isteklilerin ihale dosyası satın almaları ve ihale için teklif 

dokümanı/zarfı hazırlamaları gerekmektedir. 

7 - Geçici Teminat Miktarı: İstekliler teklif ettikleri fiyatın % 5’i kadar geçici teminat 

vereceklerdir. 

8 - Tekliflerin Verileceği Yer: Teklifler, 25.03.2013 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar 

kapalı zarfla ve zarfın üzerine “İR.73997 sayılı mermer sahasına ait tekliftir” yazılarak Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü–Genel Evrak Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta 

ile de gönderilebilir (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır). 897/2-1 
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1 ADET BLADE ŞASİ VE 8 ADET BLADE SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Ankara İl Özel İdaresi Emlak Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığı 

(İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı) ihtiyacı olan 1 adet Blade Şasi ve 8 adet Blade 

Sunucu, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11.02.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

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

 961/1-1 
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2150 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ankara İl Özel İdaresi Emlak Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığı (İçişleri 

Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) ihtiyacı 2150 adet tablet bilgisayar kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, marka/modeli, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler,14.02.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale. Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

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

 963/1-1 
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GÜVENLİK DUVARI CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Ankara İl Özel İdaresi Emlak Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığı 

(İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) ihtiyacı 2 adet güvenlik duvarı cihazı teknik 

şartnamesine kuruluşça istenilen CİSCO, FORTİNET veya JUNİPER markalarından birine uygun 

olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, istenilen markaları, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13/02/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen 2 adet güvenlik duvarı cihazı 

teknik şartnamesine kuruluşça istenilen CİSCO, FORTİNET veya JUNİPER markalarından birine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale. Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

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

Giresun Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait Fevzi Çakmak Mahallesi F.14 pafta, 655 

ada, 226 nolu parseldeki 4470.24 m2’lik arsanın, 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi gereği kapalı 

teklif usulüyle satışı yapılacaktır. 

2 - İhale 12 Mart 2013 Salı günü saat 13:30’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi 

No: 1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca 

(Belediye Encümeni) yapılacaktır. 

3 - İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 5.990.121,60 TL’dir. 

Geçici teminat 179.703,60 TL‘dir. KDV satış bedeli üzerinden ayrıca tahsil edilecektir. 

4 - İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-17.00 saatleri arasında Giresun Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak incelenebilir ve 

ücretsiz olarak temin edilebilir. 200 TL bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak 

isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur. 

5 -  İhaleye katılmak için istenen belgeler; 

- İstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aşağıdaki 

belgelerin bulunması zorunludur: 

A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır: 

I) Gerçek Kişiler İçin; 

a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile 

elektronik posta adresi 

b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti 

c) Noter onaylı imza sirküleri 

d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname 

II) Tüzel Kişiler İçin; 

a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin 2013 yılı içerisinde 

düzenlenmiş sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası 

b) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça 

gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi 

c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti 

d) İmza sirküleri 

e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi 

III) Gerçek ve Tüzel Kişilerden Ortak İstenecek Belgeler  

a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi 

b) Teklif mektubunu içeren iç zarf 

c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge 

d) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş 

şartname 

e) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan 

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere 

katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı 

taahhütname  

B ) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır. 

6 - Teklifler, en geç 12 Mart 2013 Salı günü saat 13.30’a kadar Giresun Belediye 

Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

 838/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Giresun Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait Şeyhkeramettin Mahallesi 8 pafta, 84 

ada, 15 nolu parselde bulunan 1 nolu bağımsız bölüm olan otoparkın, 2886 sayılı yasanın 35/A 

maddesi gereği kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır. 

2 - İhale 12 MART 2013 Salı günü saat 14:00’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan 

Caddesi No: 1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale 

komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır. 

3 - İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 1.660.027,53 TL’dir. 

Geçici teminat 49.800,80 TL’dir. KDV satış bedeli üzerinden ayrıca tahsil edilecektir. 

4 - İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-17.00 saatleri arasında Giresun Belediyesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak incelenebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir. 

200 TL bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması 

zorunludur. 

5 -  İhaleye katılmak için istenen belgeler; 

- İstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aşağıdaki 

belgelerin bulunması zorunludur: 

A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır: 

I) Gerçek Kişiler İçin; 

a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile 

elektronik posta adresi 

b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti 

c) Noter onaylı imza sirküleri 

d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname 

II) Tüzel Kişiler İçin; 

a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin 2013 yılı içerisinde 

düzenlenmiş sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası 

b) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça 

gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi 

c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti 

d) İmza sirküleri 

e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi 

III) Gerçek ve Tüzel Kişilerden Ortak İstenecek Belgeler  

a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi 

b) Teklif mektubunu içeren iç zarf 

c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge 

d) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş 

şartname 

e) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan 

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere 

katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı 

taahhütname  

B) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır.  

6 - Teklifler, en geç 12 MART 2013 Salı günü saat 14.00’a kadar Giresun Belediye 

Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

 839/1-1 
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ELEKTRİK MOTORU GÖVDESİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : Elektrik motoru gövdesi alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2013/11731 

Dosya no  : 1321005 

1 - İdarenin :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Elektrik motoru gövdesi (2 kalem) 

b) Teslim yeri  : TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü. 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 21.02.2013 Perşembe günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline 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, ilgilisine 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,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 21.02.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her 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 iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

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

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

İlan olunur. 932/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 11 KALEM 5 TONLUK OCAK ARABASI YEDEKLERİ  

ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/12535 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel:  0-372.259 47 94 – 84  

  Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 

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

 

2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi 
Miktarı 

(Ad.) 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

 

 

 

11 Kalem 

5 Tonluk Ocak Arabası 

Yedekleri  

1- 5 TOA tampon mandalı E-170/C-2 

2- 5 TOA cer çubuğu E-170/C-5 

3- 5 TOA cer çubuğu E-170/C-5 

4- 5 TOA cer çubuğu somunu E-170/C-5-a  

5- TOA Rulman dayama bileziği (yeni) E-170-E²-6 

6- 5 TOA Yağ tutucu bileziği (yeni) E-170-E²-7 

7- Açma kolu ve mili E-170-C-3 

8- 5 TOA rondel E-170-C/9 

9- 5 TOA yay tahdit burcu E-170-C/13 

10- 5 TOA rondel (tespit plakası için) E-170-F/9 

11- Ayarlı gergi civatası E-170-F/5  

1.050 

1.000 

500 

600 

1.700 

1.450 

1.400 

1.100 

370 

800 

900 

 TOPLAM : 10.870 

 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi  : İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen 

süre içinde teslim edeceklerdir.  

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 25.02.2013 Pazartesi – Saat 15:00 

c) Dosya no : 1317004 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4-3 - ---------- 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif 5 TOA cer çubuğu ve cer çubuğu somunu bir 

bütün olduklarından ve Rondel (cer çubuğu için), Yay tahdit burcu, Rondel (tespit plakası için) 

bir bütün olarak değerlendirileceğinden her bir grup için toplamda en düşük fiyat esasına göre,     

5 tonluk ocak araba yedekleri teknik şartnamesindeki diğer malzemeler için ise en düşük fiyat 

esasına göre yapılacaktır.  

5-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

5-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
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6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

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

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 40,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 40,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 25.02.2013 Pazartesi - Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İstekliler ihale konusu alımın 5 TOA cer çubuğu ve cer çubuğu somunu eş çalışan 

malzeme olduklarından ve Rondel (cer çubuğu için), Yay tahdit burcu, Rondel (tespit plakası için) 

için teknik şartnamesindeki bu malzemelere kısmi teklif veremeyeceklerdir. Diğer 

şartnamelerdeki malzemelerin tamamına kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi 

miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi 

değildir.  

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

 930/1-1 
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6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE 

HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN PAZARLIK USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Akdeniz 

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü denetimindeki Türkoil Petrol Ürünleri 

Sanayi Ticaret ve Dağıtım A.Ş. (haciz zaptına göre Aktaş Akaryakıt Otomotiv A.Ş.) A tipi Genel 

Antreposunda bulunan 5.104.204 Kg, 10.720.000,00,-TL satışa esas bedeli olan ve yapılan 

analizleri neticesi Denizcilik Yakıtı olarak değerlendirilen eşya; pazarlık usulüyle, Mersin-Adana 

Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 12.02.2013 

tarihinde saat 14.00'de satışa sunulacaktır. 

b) Sözkonusu eşyanın satışına; 

1 - a) Bahse konu eşya ihrakiye sayılan akaryakıt olup, EPDK'nın 3572-12 sayılı kararının 

4. maddesine istinaden ihrakiye sayılan akaryakıt rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve 

ihrakiye pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye 

teslimi lisansına sahip olan firmalar iştirak edebileceklerinden ihaleye katılacak firmaların lisans 

belgelerinin aslı veya noterden onaylı örneğini ibraz etmeleri gerekmekte, 

b) Eşyayı yurtdışı etmek üzere teklif verecek iştirakçilerden herhangi bir belge talep 

edilmeyecek ancak, eşyayı transit rejimi hükümlerine göre yurtdışı yapmak üzere satın aldığına 

dair taahhütname ibraz etmeleri gerekmekte olup, ayrıca eşyanın yurtdışı edilmesi için gerekli 

gümrük işlemleri alıcı tarafından yerine getirilecek ve ihale bedelinin yatırıldığı tarihten itibaren 

eşya otuz gün içerisinde gümrük biriminin denetiminde yurtdışına çıkarılacaktır. 

c) İştirakçilerin verecekleri tekliflerini 12.02.2013 tarihi saat 14.00'e kadar Mersin-Adana 

Karayolu üzeri 7. Km Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki Mersin Tasfiye İşletme 

Müdürlüğüne verilmesi gerektiği, verilen teklifler saat 14.00'de değerlendirileceğinden iştirakçilerin 

belirtilen saatte Müdürlüğümüz ihale salonunda hazır bulunmaları ile ihale salonunda sözlü 

tekliflerinde olması halinde ayrıca değerlendirilmeye alınacaktır. 

2 - a) Gerçek veya tüzel kişiler adına ihaleye katılacak olan kişiler noterden onaylı imza 

sirküleri veya vekaletname ibraz etmek şartıyla ihaleye katılabilirler. 

b) Bu ihale için geçici teminat aranmayacaktır. 

3 - a) Eşyanın satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak Tellaliye Ücreti, maktu oran 

üzerinden ÖTV, Katma Değer Vergisi, Ardiye Ücreti, Damga Vergisi v.s. vergileri, ayrıca, eşyayı 

yurtdışı etmek üzere teklif vereceklerden ise, satışta bulduğu bedel üzerinden Tellaliye ve Ardiye 

Ücreti, Damga Vergisi ile bu vergilere isabet eden Katma Değer Vergisi alıcıdan tahsil 

edilecektir. 

b) Satış bedeli satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi (Bu süre en 

fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı %10 peşinatı satış yerinde öder. 

c)  Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir. 

d) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini 

isteyemez. 

e) Satışa sunulan menkul mal mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul 

malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz 

edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir. 

f) Alıcının menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin 

tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile %5 faizini 6183 

Sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür. 
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g) Satışa konu eşyanın teslimatı bulunduğu antrepo tanklarından yapılacak olup, tüm 

tahmil, tahliye, nakliye vb. masrafları alıcıya aittir. 

4 - Mahcuz mala ait bilgiler 

 

Sıra 

No. 

Menkul 

Malın Cinsi 

Markası 

ve 

Modeli 

Diğer Ayırt 

Edici Özellikleri Miktarı 

Satışa Esas 

Bedeli (TL) 

Bulunduğu 

Yer 

1 

Denizcilik 

Yakıtı 

(DMC) 

 
GTİP: 

2710.19.45.00.29 

5.105.204 

KG 
10.720.000,00 

Türkoil Pet. Ürn. 

San. Tic. A.Ş. 

Antreposu Mersin 

 

5 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir. 

Bilgi için : Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü  0.324. 651 28 66 

İlan olunur. 967/1-1 

—— • —— 

51 KALEM BUHAR TESİSATI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 51 Kalem Buhar Tesisatı Malzemesi Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait ihale dokümanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı - RİZE adresinden 50,00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir veya aynı 

adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Teşekkülümüzün Rize Şubesindeki Vakıf Bank İBAN: 

TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35, Ziraat Bankası İBAN: TR30 0001 0002 4829 3289 8760 32, 

Halk Bankası İBAN: TR91 0001 2009 6900 0013 0000 03 banka hesap numaralarına doküman 

bedeli yatırılarak, bedelin yatırıldığına dair düzenlenmiş olan dekontun 0464 213 0226’ya 

fakslanmasının ardından ihale dokümanları kargo ile isteklilere gönderilir. İhaleye teklif verecek 

olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 22.02.2013 günü saat 14:00'a kadar Çay 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu-RİZE adresinde bulunacak 

şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 

saat 14:00'da açılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak 

müracaatlar kabul edilmez. 

4 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

5 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

6 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

7 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

8 - İhale kısmi teklife açıktır. 

9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 900/1-1 
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SAKARYA KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLATI İHALESİ 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Sakarya Kan Bağış Merkezi tadilat, bakım onarım 

yaptırılması işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 

yapılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler; 

• Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Kızılayı Cad. No: 1  06790 Etimesgut/ANKARA 

( 0 312 293 62 00) 

• Sakarya Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü, Adnan Menderes Cad. Devlet Hastanesi Eski 

Acil Karşısı Adapazarı/SAKARYA (Tel: 0 264 291 52 26) 

• Batı Karadeniz (Düzce) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Eski İstanbul Caddesi Anıtpark 

Karşısı/DÜZCE (Tel: 0 380 514 32 14), adreslerinden 100,00 TL karşılığında temin 

edilebilecektir. 

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 21.02.2013 günü saat 10:00’a kadar Batı Karadeniz (Düzce) 

Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü evrak bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 22.02.2013 günü saat 14:30’da Batı Karadeniz (Düzce)Bölge Kan 

Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 959/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip 

bulunduğu ARİ/TPO/1450-2126 hak sıra no.lu işletme ruhsat sahasındaki Güney Sarıcak-26,28 

ve 31 no.lu kuyuların lokasyon yerleri ve yolları için gerekli olan ancak rayiç haddin üzerinde 

bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Eğil 

Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları bulunan Diyarbakır İli, Eğil İlçesi, Sarıcak 

Köyü mevkiinde kain 548 no.lu parselin 1470,93 m2’lik kısmının, 550 no.lu parselin 7069,13 

m2’lik kısmının,  Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Alçık Köyü mevkiinde kain 113 no.lu parselin 

15992,17 m2’lik kısmının 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine 

karar verilmesi için 28.12.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27’nci 

maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur. 922/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip 

bulunduğu ARİ/TPO/1450-2127 hak sıra no.lu işletme ruhsat sahasındaki Sivritepe-101 

kuyusunun lokasyonu ve yolu için gerekli olan  ancak rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi 

nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 2. Asliye 

Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Sivritepe 

Köyü mevkiinde kain 234 no.lu parselin 8750,00 m2’lik kısmının 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 

87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 28.12.2012 tarihli dilekçesiyle 

müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur. 

 923/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular 

ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür. 

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 

sayılı Kanunla değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla: 

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve 
anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, 

lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma 

ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen 

müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez. 

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) 

fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin 
yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir. 

 Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce 

çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat 

dosyasına ekleyerek ibraz edeceklerdir. 
 

 BİRİMİ 

BÖLÜMÜ/ANABİLİM 

DALI ÜNVANI DER. AD. ÖZEL ŞARTLAR 

1 Espiye 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bitkisel ve Hayvansal 

Üretim Bölümü 
Tıbbi ve Aromatik 

Bitkiler Programı 

Yrd. 

Doç. Dr. 

1 1 Bitki zararlısı böceklerle 

mücadelede entomopatojen 
kullanımı alanında 

çalışmaları olmak. 

 943/1-1 

—— • —— 
Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan 

kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. 

Adayların Belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde 

diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile 

özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha halinde hazırlayıp müracaat 

etmeleri ilan olunur. 

Not: - Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır. 
- Başvuruların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir. 

- Başvuracak adayların dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil 

başarı belgelerini eklemelidirler 

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 

olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 
 

ANABİLİM/ANASANAT DALI PROFESÖR AÇIKLAMA 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ   

Tıp Mühendisliği 
1 Kalıcı üretral stentler konusunda 

çalışma yapmış olmak 

Tıp Mühendisliği 
1 Başarısız bel cerrahisi sendromları 

üzerine çalışmaları bulunmak 

TIP FAKÜLTESİ   

Kardiyoloji 
1 Aritmik elektriksel fırtına 

konusunda çalışma yapmış olmak. 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ   

Ortaçağ Tarihi 
1 Selçukluların dini hayatı 

konusunda çalışma yapmış olmak 

 929/1-1 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2013/4246 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4251 Ankara İli, Çankaya İlçesi, Akpınar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı

Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
2013/4252 Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Gayberli, Hacı Bayram Veli ve Malikejder

Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Olarak
Belirlenmesi Hakkında Karar

2013/4254 İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan
Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4258 İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan
Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği
— Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği
— Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair

Yönetmelik
— Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği
— İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/5)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/6)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/7)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin E: 2008/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/11 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2009/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/12 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/13 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2008/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/14 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2009/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/15 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/16 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/17 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/18 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/19 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/20 Sayılı Kararı

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

Günlük Değerleri


